
GEÇİCİ  MÜTEAHHİTLİK  YETKİ  BELGESİ  NUMARASININ  KULLANIMINA   İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

(Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır) 

TAPU BİLGİLERİ (İL/İLÇE/ADA/PAFTA/PARSE)L:                    

ARSANIN SAHİBİ:                                         

YAPININ TOPLAM İNŞAAT ALANI:           

VARSA HİSSEDARLARIN ADI SOYADI:  (Tapu hisseli ise adına geçici müteahhitlik yetki belgesi numarası alınacak kişiye diğer ortaklar tarafından noter 

aracılığıyla muvafakat name verilmesi gerekmektedir) 

*Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası sadece Tapu sahibi adına tahsis edilebilmektedir. 

 

LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ:  

Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası ile inşa edilecek yapı, aşağıdaki Kanunlardan herhangi birine tabi ise işaretleyiniz. İlgili 

Kanuna tabi olduğuna dair belgelerin İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bu Kanunlardan herhangi birine tabi ise ücret 

yatırılmasına gerek bulunmamaktadır. Aşağıdaki  Kanunlardan herhangi birine tabi değilse işaretlemeden geçiniz.  

a)  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
b)  7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 
c)   5543 sayılı İskan Kanunu 

 

  

MAVİ KART SAHİBİ VEYA ADINIZA GEÇİCİ TC KİMLİK NUMARASI TAHSİS EDİLEN YABANCI İSENİZ LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ:  

*Mavi Kart sahibi eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye’de adres göstermeleri kaydıyla geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi 

numarası tahsis edilmesi mümkündür. Mavi Kart sahibi kişilerin,  diğer tüm evraklarla birlikte Mavi Kart ve vatandaşlığını kazandığı ülkenin 

kimlik kartlarını mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir. 

* Geçici TC Kimlik Numarasına sahip  yabancılar  için Türkiye’de ikametgah adresi göstermesi kaydıyla numara tahsis edilmesi mümkündür.  

*Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası, işlemleri takip eden vekil kişiler adına tahsis edilemez.  

 

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İMZALAYINIZ:  

16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki 

Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’in Genel Esaslar Başlıklı 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında “Tek parselde bir bodrum 

katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2’yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak 

mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi aranmaz. 

Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine 

geçici olarak yetki belgesi numarası verilir”  hükmünü bilmekteyim. 

Başvuruda bulunduğum Yetki Belgesi Numarası’nın onaylanması halinde yatırmış olduğum bedel, müteahhitlik işinden 

vazgeçsem dahi, Döner Sermaye İşlem Ücreti adı altında alındığı için iade edilmesi için herhangi bir talepte 

bulunmayacağımı, yukarıda bahsedilen şartları taşımayan bir inşaat işi için geçici müteahhitlik yetki belgesi numarasını 

kullanmayacağımı,  

   Taahhüt ederim. …./…./…….                                                                                                     ADI SOYADI/İMZA                                                             

 


