
YÜREĞİR BELEDİYESİ 

ŞEHİT ERKUT AKBAY MAHALLESİ RİSKLİ ALAN(10.4 HA) İÇERİSİNDE YER ALAN 
YAPILARIN ENKAZINDAN ÇIKACAK HURDA DEMİR KARŞILIĞI YIKIM ve MOLOZ NAKLİ İŞİ  

Yüreğir Belediyesi Şehir Erkut Mahallesi Riskli Alan (10.4 Ha) İçerisinde Yer Alan Yapıların 
Enkazından çıkacak Hurda Demir Karşılığı Yıkım ve Moloz Nakli İşi ihalesi, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 
gerçekleştirilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1-İdarenin 

a) Adı : YÜREĞİR BELEDİYESİ 

b) Adresi : Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4 Yüreğir / ADANA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 (322) 321 61 61 - 0 (322) 328 28 60 

ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve satın 
alınabileceği yer 

: PTT Evleri Mahallesi Yasemin Caddesi No:4’te bulunan 
Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

 
2-İhale konusu işin 

a) Adı : Yüreğir Belediyesi Şehir Erkut Mahallesi Riskli Alan (10.4 
Ha) İçerisinde Yer Alan Yapıların Enkazından çıkacak 
Hurda Demir Karşılığı Yıkım ve Moloz Nakli İşi 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Adana İli, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay 
Mahallesinde sınırları içinde bulunan 10,4 hektar alan 
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ve 31220 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 'Riskli Alan' ilan 
edilen alanda yer alan, şartnemelerde niteliği ve diğer 
özellikleri ile teknik şartları ,koordinat sınırları belirtilen 
74.464,89 m² Betonarme Yapı (Konut- İşyeri), 1.910,91 
m² Betonarme Yapı Müştemilatı, 10.567,15 m² Yığma 
Yapı(Konut-İşyeri), 4.060,81 m² Yığma Yapı 
Müştemilatının yıkımı,  yıkılan yapılardan çıkan nitelikli 
ekonomik değeri bulunan hurda demiri ayrıştırılması, 
enkazdan çıkacak moloz ve inşaat atıklarının izinli 
resmi döküm alanına dökülmesi işine ilişkin usul ve 
esasları kapsamaktadır. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği 
yer 

: 
Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası 

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim 
günüdür. 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

 
3-İhalenin 

a) İhale tarih ve saati : 04.07.2022 - 11:00 



b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4 Yüreğir / 
ADANA adresinde yer alan Yüreğir Belediyesi 
Encümen Salonunda 

c) İhalenin Türü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi 
(Açık Teklif Usulü) 

 
4- Muhammen Bedel ve Geçici teminat Tutarı 

a) Muhammen Bedel : 1.054.699,43 TL +KDV olacak şekilde belirlenmiştir.  

b) Geçici Teminat Tutarı :  İhaleye katılacak olan istekliler muhammen bedelin 
(1.054.699,43 TL) %3 oranından (31.640.48 TL) az 
olmamak şartı ile geçici teminat belgesini, katılım 
evraklarıyla birlikte İdareye sunacaktır. Geçici Teminatın 
nakit olarak yatırılması halinde Yüreğir Belediyesi 
vezneleri ya da Yüreğir Belediye Başkanlığının Ziraat 
Bankası Mustafa Kemal Paşa Şubesinde 
bulunan(TR060001001261336561025003)nolu 
hesabına yatırılması gerekmektedir. 

c) Kesin Teminat Tutarı : İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme 
imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin 
teminat alınacaktır. 

        

 
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler;    

a. Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belge, 
b. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
c. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, noter tasdikli imza 

sirküleri tüzel kişilerin ise vergi numarası, Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküsü, 
faaliyet belgesi, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi 

d. İhale dokümanının (şartname ve ekleri) alındığına ilişkin makbuz aslı, 
e. Belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat 

mektupları dışındaki teminatların Yüreğir Belediyesi vezneleri ya da Yüreğir Belediye 
Başkanlığının Ziraat Bankası Mustafa Kemal Paşa Şubesinde 
bulunan(TR060001001261336561025003) No’lu hesabına ( Açıklama kısmına para 
yatırma gerekçesi ve vergi-TC No belirtilmelidir) yatırıldığını gösteren makbuz, 

f. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g. Müteahhitlik Yetki Belgesi  (YAMBİS) veya idarece onaylı örneği, 
h. İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve Gelir veya Kurumlar vergisi 

borcu olmadığına dair belge 
i. Belediyemize borcu olmadığına dair belge 
j. Adli Sicil Kaydı 
k. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 
veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış sicil kayıt belgesi. 



l. Kamu Kurum ve kuruluşlarında (Kesin Kabulü yapılmış) veya Özel Sektörde tek 
seferde sözleşme karşılığı yapılmış bina yıkım, hafriyat ve/veya tüm alt yapı, üst yapı 
vb. işlerinden en az 250.000,00-TL’lik iş bitirme belgesi, (Özel sektörde yapılmış 
işlerde bedel içeren tek sözleşmeye dayalı ve bunu destekleyecek fatura ve benzeri 
belgeler) 

m. Benzer işe denk sayılacak mezuniyet belgeleri/diplomalar olarak ta İnşaat Mühendisi 
kabul edilecektir. 

n. İhale dökümanında yer alan İdari Şartnamenin  25. Maddesi gereği isteklinin 
şartnamedeki ve ihale dökümanındaki yazılı hususları okuduğu, olduğu gibi kabul 
ettiği imzalı idari şartname örneği. 

o. Ortak girişim olması halinde, 4734 K.İ.K.’nun standart formuna uygun iş ortaklığı 
beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

 6-  Katılıma ilişkin evraklar, ihale tarih ve saatine kadar Yüreğir Belediyesi Yazı İşleri 
Müdürlüğüne elden veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun şekilde 
posta yolu ile teslim edilecek ve ihale komisyonu tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 47. Maddesi uyarınca incelendikten sonra açık artırma usulü yapılacaktır. 
Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır. 

7- İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

8-  Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten 
sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

10- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak 
şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. 

11- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

12- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

13- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.  

14- İhale dokümanı PTT Evleri Mahallesi Yasemin Caddesi No:4’te bulunan Yüreğir 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya 500,00-TL. Karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir. İhale doküman bedeli Yüreğir Belediyesi vezneleri ya da 

Yüreğir Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Mustafa Kemal Paşa Şubesinde 

bulunan(TR060001001261336561025003) No’lu hesabına ( Açıklama kısmına para yatırma 

gerekçesi ve vergi-TC No belirtilmelidir) yatırılabilir.  

                                                           İLAN OLUNUR    



 


