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

Y2 grubundakiler, bina yüksekliği 51,50 m’yi  geçmeyen binaların,

Y1 grubundakiler, patlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan her türlü binanın,

Başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yapmış olduğu yıkım işlerinin toplamı.

 ( Yeterlilik İçin Gerekli Koşullar )

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.

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.

Teknik personel iş gücü olarak; 1 inşaat mühendisi istihdam edilmesi.

Yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası verilmesi sürecinde teminat alınır. Tedavüldeki Türk Parası, Devlet İç Borçlanma Senedi, bu senetler yerine düzenlenen belgeler 

ve bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları teminat olarak kullanılabilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Müdürlükçe teslim alınmaz. 

Bunların illerde defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde mal müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

 Teminat miktarı, 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. Y2 grubu yetki belgesi için bu tutarın 1/2’si; Y3 grubu yetki belgesi için 1/5’i alınır. Belge yenileme aşamasında, daha önce alınan teminat bedeli ile 

güncellenen teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı alınır.

a) Başvuru Formu (EK-1A),                                                                       

-Sicil Durumu Beyannamesi (EK-5),                                                -

Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (EK-7),                           -

gerçek veya tüzel kişi olmasına göre ticaret ve/veya sanayi 

odası veya esnaf ve sanatkarlar odası kayıt belgesi veyahut 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.   Mesleki ve teknik yeterliğe 

ilişkin olarak:

b) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak:                                1) 

İş deneyimini gösteren belgeler.

2) Makine ve teçhizat yeterliğinin sağlandığına dair iş makinası 

tescil belgeleri veya demirbaş veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali 

müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu veyahut 

noter onaylı kiralama sözleşmesi ya da finansal kiralama 

sözleşmesi.                                                          3) Serbest 

muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirce 

düzenlenen Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (EK-4A, 

EK-4B).

  Tüm Gruplarİçin Gerekli Evraklar

Asgari ekipman olarak;                                                                              

- 1 adet 120 HP ekskavatör,                                                                      

-  1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) 

bulunması.

yıkım işlerini 

üstlenebilirler.

Y2 ve Y3 grubu müteahhitler patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımları üstlenemezler.

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.

Teknik personel iş gücü olarak; 1 inşaat mühendisi istihdam 

edilmesi.

 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.


