
YIKIM GRUBU SON 5 YILDA YAPILAN 

YIKIM İŞLERİNİN TOPLAMI

MAKİNA VE TEÇHİZAT EKİPMAN YETERLİĞİ MESLEKİ 

TEKNİK 

YETERLİK

TEMİNAT 

MİKTARI

GRUP TAYİN 

ÜCRETİ

GRUP KAYIT 

ÜCRETİ

ÜSTLENEBİLECEĞİ 

İŞ MİKTARI GEREKLİ EVRAKLAR

Y1 GRUBU

En az birisi yapı yüksekliği 

26,50 m’yi (dahil) geçen bina 

yıkımı olmak üzere, 120.000 

m2 yapı inşaat alanını 

geçmesi.

*Birisi 20 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun 

erişimli olmak üzere 2 adet 260 HP paletli ekskavatör                                                                 

*1 adet 120 HP ekskavatör  (Bunlardan en az biri  yada 

120 HP den yüksek olanlardan biri  kendi malı olmalı 

veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama 

yoluyla kiralanmış olmalı )                                                                                 

*1 adet 40 HP mini ekskavatör                                

 *1 adet 90 HP yükleyici                                          

 *1 adet pulverize su ile toz

bastırma sistemi (taşınabilir)(Kendi malı olmalı veya 

geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama 

yoluyla kiralanmış olmalı )

1 İnşaat 

mühendisi
1.521.000 TL

4.300 TL     

(KOD 1323)

16.500 TL  

(KOD 1326)

Patlayıcı kullanılarak 

veya kullanılmadan 

her türlü binanın 

yıkımını 

üstlenebilirler.

Y2 GRUBU

En az birisi yapı yüksekliği 

13,50 m’yi (dâhil) geçen bina 

yıkımı olmak üzere, 35.000 

m2 yapı inşaat alanını 

geçmesi.

*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 5 ton su sandıklı arazöz                              

 *1 adet pulverize su ile toz bastırma

sistemi (taşınabilir)(Kendi malı olmalı veya geçici 

ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla 

kiralanmış olmalı)

1 İnşaat 

mühendisi
507.000 TL

2.800 TL     

(KOD 1322)

11.300 TL    

(KOD  1325)

Bina yüksekliği 51,50 

m’yi geçmeyen 

binaların yıkımını 

üstlenebilirler.  

(Patlayıcı kullanarak 

yıkım yapamazlar)

Y3 GRUBU

*1 adet 120 HP ekskavatör                                       

*1 adet pulverize su ile toz

bastırma sistemi (taşınabilir)                                                                                                                                                 

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 14/A maddesine göre Y3 grubu 

için yapılan başvurularda, pulverize su ile toz bastırma 

sistemine ilişkin bildirimler 31/12/2023 (bu tarih dâhil) 

tarihine kadar yapılabilir.”

304.200 TL
1.900 TL      

(KOD 1321)

    7.400 TL             

( KOD 1324)

Bina yüksekliği 13,50 

m ve yapı yüksekliği 

17,50 m’yi 

geçmeyenbinaların 

yıkımını 

üstlenebilirler.  

(Patlayıcı kullanarak 

yıkım yapamazlar)

YIKIM MÜTEAHHİTLİK İLK BAŞVURU ÜCRETİ 5700 TL (KOD:1320)

1-Yetki belge numarası başvuru formu (Ek-1A)

                                                                                                                                                                                                             

2-Sicil durum Beyannamesi (Ek-5) 

                                                                                                                                      

3-Bildirim Yükümlülüğü Taah. (Ek-7)

                                                                                                                                              

4-Ticaret ve /veya sanayi Odası veya Esnaf ve sanatkarlar Odası kayıt belgesi(başvuru yılı 

içinde alınmış) veya Ticaret Sicil Gazetesi

                                                                                                                                                                                       

5- İş deneyimini gösteren belgeler                                                                              

İş deneyim belgeleri ,başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yapmış olduğu 

yıkım işlerinin toplamı üzerinden değerlendirilir.                                                                   

Yıkım işlerine dair iş deneyimi;                                                                                                                             

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 müteahhidiya 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.

6-Makine ve teçhizat yeterliğinin sağlandığına dair,                                                       

*İş 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                                                                                             

(NOT 1 :Makine ve techizatların ağırlık , uzama mesafesi v.s gibi teknik özelliklerinin 

bildirilmesi gerekmektedir.)                                                                                                                                                                                          

Not 2:Binaların yıkılması hakkında yönetmeliğe göre;                                                                                    

*MADDE 12 – (1) Tam ve kısmi yıkım faaliyetlerinde yıkım tekniğinin gerektirdiği ve TS 

13633 standardında belirtilen özellikleri haiz makina ve aparatlar kullanılır. Yıkım 

makinaları mesleki yeterlilik belgesini haiz operatörler tarafından kullanılır.

*GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2023 tarihine kadar; Avrupa standartlarına veya uluslararası 

geçerliliği kabul edilen diğer standartlara uygun olan ya da TS 13883 Standardının  5.3.3 

maddesine göre akredite bir kuruluştan alınmış test raporu bulunan toz bastırma 

sistemleri, 18 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre yeterli kabul edilir.”                                                                                                                                                                            

7- Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirce düzenlenen Mesleki 

veTeknik Yeterlik Bildirim Formu  (EK-4A, EK-4B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8-Teminat Mektubu                                                                                    

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. Y1-Y2-Y3 grupları için gerekli teminat bedeli tabloda 

verilmiştir.Belge yenileme aşamasında, daha önce alınan teminat bedeli ile güncellenen 

teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı alınır. (Teminat mektubunun süresi 

minimum 37 aylık olmalıdır.)

YIKIM İŞLERİ YETKİ BELGE NUMARASI SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ 


