
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ
TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara

uygun yapı �nşa ed�lmes�ne yönel�k yapım faal�yet ve süreçler�n�n tak�b�n� sağlamak üzere, yapı
müteahh�tler�n�n ekonom�k, mal�, meslek� ve tekn�k yeterl�kler�ne göre sınıflandırılarak yetk� belges�
numarası ver�lmes�ne, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının �ptal�ne �l�şk�n usul
ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; yapı ruhsatına tâb� her türlü yapım �ş�nde, yapı müteahh�tl�ğ�n�

üstlenecek olan gerçek ve tüzel k�ş�ler� kapsar.
(2) Bu Yönetmel�kte tar�f ed�len sınıflandırma koşulları 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu kapsamındak� �şler �le bu Kanunda �st�sna tutulan �şler�; 8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu kapsamındak� mevzuata göre yürütülen yapım �şler�n� (Ek �bare:RG-3/10/2020-31263) ve
6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununa tab� olup ortaklarından en az b�r�n�n kamu
kurum ve kuruluşu n�tel�ğ�nde tüzel k�ş� olduğu ve ortaklık sermayes�ne en az %20 oranında �şt�rak ett�ğ�
kuruluşların yaptırdıkları yapım �şler�n� kapsamaz.

(3) 31/5/2012 tar�hl� ve  6306 sayılı Afet R�sk� Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında
Kanun uyarınca yapılacak uygulamalara �l�şk�n hükümler saklıdır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 �nc�

maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası, 42 nc� ve 44 üncü maddeler� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n
107 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
b) İdare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma �z�n belges� verme yetk�s�ne sah�p �dareler�,
c) İl Müteahh�tl�k Yetk� Belge Kom�syonu (Belge Kom�syonu): Yetk� belge numarası �şlemler�n�

yürütmek üzere Müdürlük bünyes�nde oluşturulan yetk� belges� kom�syonunu,
ç) İt�raz kom�syonu: Yetk� belge numarası �şlemler�ne yönel�k yapılacak �t�razları �ncelemek ve

karara bağlamak üzere Bakanlık bünyes�nde oluşturulan kom�syonu,
d) Kanun: 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununu,
e) Müdürlük: Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünü,
f) Toplu yapı: 23/6/1965 tar�hl� ve 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanunun 66 ncı ve 68 �nc�

maddeler�nde tanımlanan yapıyı,
g) YAMBİS: Müteahh�tl�k yetk� belges� kayıtlarının elektron�k ortamda tutulduğu, Bakanlık

bünyes�nde �şlet�len Yapı Müteahh�tl�ğ� B�l�ş�m S�stem�n�,
ğ) Yapı yaklaşık mal�yet�: B�nalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan m�marlık ve mühend�sl�k

h�zmet bedeller�n�n hesabına esas yapı yaklaşık b�r�m mal�yetler� �le yapı �nşaat alanının çarpımından elde
ed�len bedel�,

h) Yeterl�k: Başvuru sah�b�n�n bu Yönetmel�ğe göre ekonom�k, mal�, meslek� ve tekn�k yönlerden
yapım konusu �şler� yapab�lme kapas�tes�ne sah�p olma durumunu,

ı) Yetk� belges� grubu: Bu Yönetmel�k uyarınca yapı müteahh�tler�n�n yeterl�k sev�yeler�n�
bel�rlemek üzere, yapılan sınıflandırma sonucu tesp�t ed�len grubu,

�) Yetk� belges� numarası: Bu Yönetmel�k uyarınca yapı müteahh�tler�n�n kayıt altına alınmasına ve
yapı müteahh�tl�ğ� faal�yetler�n�n tak�b�ne esas olmak üzere elektron�k ortamda kayded�len ve YAMBİS
üzer�nden er�ş�leb�len numarayı,

j) Yetk� belgel� usta: Meslek� Yeterl�l�k Kurumu Meslek� Yeterl�l�k Belgeler�, 5/6/1986 tar�hl� ve
3308 sayılı Meslek� Eğ�t�m Kanununa göre ustalık belges� almış olanlar �le M�llî Eğ�t�m Bakanlığına bağlı



meslekî ve tekn�k eğ�t�m okullarından mezun olup, d�plomalarında veya ustalık belgeler�nde bel�rt�len
bölüm, alan ve dallarda çalışanları,

k) (Ek:RG-3/10/2020-31263) Yapı sınır bedel�: Belge grubu tesp�t�ne esas olmak üzere, Bakanlıkça
her yıl yayımlanan m�marlık ve mühend�sl�k h�zmet bedeller�n�n hesabına esas yapı sınıflarından III. ve
IV. sınıf yapı gruplarının yaklaşık b�r�m mal�yetler�n�n ortalamasının 45.000 katı (d�ploma �ç�n 250 katı)
alınmak suret�yle elde ed�len bedel�,

�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte bel�rt�lmeyen tanımlar �ç�n 28 �nc� maddede yapılan atıflar ve �lg�l� d�ğer

mevzuatta bel�rt�lenler geçerl�d�r.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Uygulanacak �lke ve kurallar
MADDE 5 – (1) Yapı ruhsatına tâb� bütün yapıların gerçek veya tüzel k�ş�l�ğ� ha�z b�r yapı

müteahh�d�n�n veyahut bunların oluşturacağı ortak g�r�ş�m�n sorumluluğu altında �nşâ ed�lmes�; her
müteahh�d�n yetk� belges� numarası alması esastır. Bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma �z�n
belges�nde ve yapım �şler� sözleşmeler�nde kullanılması zorunludur.

(2) Tek parselde b�r bodrum katı dışında, en çok �k� katlı ve toplam yapı �nşaat alanı 500
metrekarey� geçmeyen yapılarda; yapı müteahh�tl�ğ�ne �l�şk�n bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla
parsel mal�k� kend� yapısını �nşa edeb�l�r. Bu durumdak� yapılar �ç�n ayrıca yapı müteahh�d� aranmaz.
Sadece o yapım �ş�nde kullanılmak ve beş yıl �ç�nde b�r defaya ve tek b�r yapıya mahsus olmak üzere,
yapı sah�b�ne geç�c� yetk� belges� numarası ver�l�r. Yapı sah�b�n�n aynı zamanda yapı müteahh�tl�ğ�n�
üstlend�ğ� durumlarda sözleşme şartı aranmaz.

(3) Yapı müteahh�tl�ğ�ne �l�şk�n bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla kend�ler�ne a�t yapıları �nşa
etmek üzere;

a) (Değ�ş�k:RG-3/10/2020-31263) Konut har�c� yapıları �nşa etmek üzere, b�r t�car� �şletme �şleten
vakıf ve derneklere; 6306 sayılı Kanun veya 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 73 üncü
maddes� kapsamındak� yapıları veyahut kend�ler�ne a�t yapıları �nşa etmek üzere, kend� kuruluş kanunları
gereğ�nce özel hukuk hükümler�ne göre yönet�lmek veya t�car� şek�lde �şlet�lmek üzere kamu tüzel k�ş�ler�
tarafından kurulan kurum ve kuruluşlara; 20/8/2016 tar�hl� ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında
Desteklenmes� �le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun
kapsamında proje bazında destek alan �şler �ç�n yapı sah�b�ne veya müteahh�d�ne,

b) İl özel �dares�, beled�ye, köy ve d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�ne a�t t�car� �şletmelere,
c) Ana sözleşmeler�nde kend� yapılarını �nşa edeb�lecekler�ne da�r aykırı hüküm bulunmamak ve

�şletme konusu göster�lmek şartıyla (Ek �bare:RG-3/10/2020-31263) 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı
Kurumlar Verg�s� Kanununun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (k) bend� kapsamındak� yapı
kooperat�fler�ne,

ç) İskan dışı alanlarda yapılacak entegre tes�s n�tel�ğ�nde olmayan ve �mar planı gerekt�rmeyen
tarımsal amaçlı seralar �ç�n yapı sah�b�ne,

d) (Ek:RG-5/8/2021-31559) 5/11/2008 tar�hl� ve 5809 sayılı Elektron�k Haberleşme Kanunu
kapsamındak� yetk�lend�rme çerçeves�nde elektron�k haberleşme h�zmet� sunan ve/veya elektron�k
haberleşme şebekes� sağlayan ve altyapısını �şleten ş�rketler tarafından elektron�k haberleşme
�stasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve d�rekler �le bunlara a�t zorunlu altyapı unsurları �ç�n yapı
sah�b�ne veya �şletmec�ye veyahut müteahh�d�ne,

geç�c� grup yetk� belges� numarası ver�l�r.
(4) Yetk� belges� numaraları, geç�c� grup har�ç, başvuru sah�b�n�n ekonom�k, mal�, meslek� ve tekn�k

yeterl�kler� esas alınarak yapılacak sınıflandırmaya göre uygun grup atanmak suret�yle oluşturulur.
(5) Yapı müteahh�tl�ğ�n�n ortak g�r�ş�mce üstlen�lmes� hal�nde, her b�r ortağın Müdürlükten ayrı ayrı

yetk� belge numarası almış olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yen� b�r yetk� belges� numarası
alınması zorunludur.

(6) Şahıs veya sermaye ş�rketler�n�n 13/1/2011 tar�hl� ve (Değ�ş�k �bare:RG-21/9/2019-30895)
6102 sayılı Türk T�caret Kanununa göre nev’� veya unvan değ�şt�rmeler� hal�nde, değ�ş�kl�kten önce
b�ld�r�m yükümlülüğü dâh�l�nde sah�p olunan güncel yeterl�k belgeler� nev’� veya unvan değ�şt�r�lm�ş



ş�rket tarafından kullanılab�l�r. Bu durumda olan ş�rketlere, öncek� grup ve yetk� belge numaraları tahs�s
ed�l�r.

(7) Başvurularda yanıltıcı b�lg� ve/veya belge ver�lmes�, yetk� belge numarasının hataya sebeb�yet
verecek şek�lde kullanımı �le �lg�l� olarak Müdürlüğe b�lg� �let�lmes� hal�nde, Müdürlük tarafından derhal
araştırma yapılarak gereken önlemler alınır.

(8) Yetk� belges� numarası veya grubu �ptal ed�len yapı müteahh�d�, yapı ruhsatı alınmış mevcut
�şler� tamamlamanın dışında, �ptal süres�nce bu Yönetmel�k kapsamında yen� yapım �ş� üstlenemez. (Ek
cümle:RG-5/8/2021-31559) Ancak 20 nc� madden�n �k�nc� fıkrasının (a) veya (c) bentler�ne veyahut
başvuru sah�b�n�n kusuru sebeb�yle (b) bend�ne göre �ptal ed�len b�r yetk� belge grubu �le yapı ruhsatı
alınmış mevcut �şler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(9) Yetk� belges� numarası başkası tarafından veya başkası adına kullanılamaz veyahut
devred�lemez.

(10) (Ek:RG-5/8/2021-31559) Devralma ya da yen� ş�rket kurma yoluyla b�rleşme durumunda
tasf�yes�z sona eren ş�rket/ş�rketlere ya da �şletmeler adına 11 �nc� maddeye uygun olarak alınan yetk�
belges� grubu devralan ya da yen� kurulan ş�rket tarafından kullanılab�l�r.

(11) (Ek:RG-5/8/2021-31559) Yıkım �şler� müteahh�tl�ğ� �ç�n düzenlenecek yıkım ruhsatı,
sözleşme, geç�c� müteahh�tl�k ve belge numarası ve grup tahs�s/�ptal �şlemler�nde bu Yönetmel�kte yapı
müteahh�tl�ğ� �ç�n bel�rt�len usul ve esaslar uygulanır. Yapım ve yıkım �şler� belge grupları müteahh�d�n
yetk� belge numarasına ayrı ayrı tahs�s ed�l�r.

Yapı müteahh�tl�ğ�
MADDE 6 – (1) Yapı müteahh�d�; yapıyı, tes�satı ve malzemeler�yle b�rl�kte �lg�l� mevzuata,

uygulama �mar planına, ruhsata, ruhsat ek� etüt ve projelere, standartlara ve tekn�k şartnamelere uygun
olarak �nşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı g�dermek mecbur�yet�nded�r. Yapı müteahh�d�, �lg�l�
fenn� mesuller�n denet�m� olmaksızın �nşaat ve tes�satlarına �l�şk�n yapım �şler�n� sürdüremez, �nşaat ve
tes�sat �şler�nde yetk� belges� olmayan usta çalıştıramaz.

(2) Yapı müteahh�d�, yapım �ş�n�n ruhsata ve ruhsat ek� etüt ve projelere uygun olarak
gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n gerekl� olan �nşaat ve �ş organ�zasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her
türlü tedb�r� almak, uygulamak ve uygulatmaktan sorumludur.

(3) Yapı müteahh�d�, 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanununda öngörülen
�ş sağlığı ve güvenl�ğ�n�n sağlanması �ç�n gerekl� her türlü tedb�r� almaktan sorumludur.

(4) Yapı müteahh�d�, �nşaat ve tes�sat �şler�nde şant�ye şef� ve yetk� belgel� usta çalıştırmak ve
belgeler�n�n b�r örneğ�n� şant�ye dosyasında bulundurmak zorundadır.

(5) Yapı müteahh�d�, yapı sah�b� �le yapım sözleşmes� yapmakla yükümlüdür. Yapı sah�b�n�n aynı
zamanda yapı müteahh�d� olma koşullarını taşıdığı hallerde, başka b�r yapı müteahh�d� �le sözleşme şartı
aranmaz.

Yetk� belges� numarası başvurusu yapamayacak olanlar
MADDE 7 – (1) Yetk� belges� numarası �ç�n başvuranlardan;
a) (Değ�ş�k:RG-3/10/2020-31263) İflas eden, �şler� mahkeme tarafından yürütülen, �flası �lân

ed�len, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme �dares� altında bulunan, �lg�l� merc�lerce h�lel� �flas
ett�ğ�ne karar ver�len,

b) Başvuru tar�h�nden ger�ye doğru son üç yıl �çer�s�nde kes�nleşm�ş yargı kararı �le tesp�t ed�lmek
kaydıyla, yetk� belges� numarası kullandığı �şlerde;

1) H�le, vaat, tehd�t, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suret�yle veya başka yollarla
sözleşmeye �l�şk�n �şlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,

2) Sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden,
3) H�lel� malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı �malat yapan,
gerçek veya tüzel k�ş�lere yetk� belges� numarası tahs�s ed�lmez, yetk� belge numarası olanların

belges� �ptal ed�l�r.
(2) Başvuru sah�b�n�n t�car� �şletme türüne bağlı olarak 23 üncü maddede sayılanların, b�r�nc�

fıkradak� kısıtlama hükümler� kapsamına g�rmeler� hal�nde o ortaklık veya ş�rkete de yetk� belges�
numarası tahs�s ed�lmez, yetk� belge numarası olanların yen�leme �şlem� yapılmaz.

G�zl�l�k ve sır saklama yükümlülüğü
MADDE 8 – (1) Müdürlük başvurulara a�t b�lg� ve belgeler�n g�zl�l�ğ�n� sağlayacak tedb�rler� alır.



(2) Bakanlık ve Müdürlük personel� �le kom�syon üyeler�, bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler�
dolayısıyla öğrend�ğ� ve elde ett�ğ� her türlü b�lg� ve belgey� yalnızca bu Yönetmel�k kapsamındak�
faal�yetler�n yürütülmes� amacıyla kullanab�l�r. Bu b�lg� ve belgeler h�çb�r şek�lde t�car� amaçla veya
kend�ler� ya da başkalarının menfaat�ne kullanılamaz. İlg�l�ler�n sır saklama yükümlülükler� görevden
ayrılmalarından sonra da devam eder.

(3) Kom�syon üyeler�, kend�ler�n� ve üçüncü dereceye kadar kan ve �k�nc� dereceye kadar kayın
hısımları �le evlatlıklarını ve eşler�n� �lg�lend�ren kararlarla �lg�l� toplantı ve oylamaya katılamaz.

İl Müteahh�tl�k Yetk� Belge Kom�syonu
MADDE 9 – (1) (Değ�ş�k:RG-5/8/2021-31559) Müdürlüklerde; yetk� belge numarası ver�lmes�,

belge grubunun bel�rlenmes�, yen�lenmes� ve �ptal�ne da�r �şlemler �le bu �şlemlerle �lg�l� �lave b�lg�, belge
ve açıklama �stenmes�, ş�kayet başvurularının �ncelenmes� yönünde kararlar alarak değerlend�rmekle ve
�t�razen ş�kayet başvurularına karşı alınan �t�raz kom�syonu kararlarını yer�ne get�rmekle görevl� yeterl�
sayıda İl Müteahh�tl�k Yetk� Belge Kom�syonu kurulur.

(2) Müdürlük, b�r�s� başkan olmak üzere, en az üç asıl ve tek sayıda k�ş�den oluşan b�r veya daha
fazla sayıdak� yetk� belges� kom�syonunu, yedek üyeler de dâh�l olmak üzere görevlend�r�r.

(3) Belge kom�syonu üyeler�n�n en az b�r� m�mar veya mühend�s unvanlı tekn�k personel, b�r�s� de
muhasebe veya malî �şlerden sorumlu personel arasından seç�l�r.

(4) Belge kom�syonu üyeler� �k� yıllığına görev yapar. Kom�syon üyeler�n�n görev süres�n�
tamamlaması esastır. Görevden alma neden�yle veya süres� dolmadan herhang� b�r sebeple boşalan
kom�syon üyel�kler�ne derhal yen�den görevlend�rme yapılır.

(5) Belge kom�syonları eks�ks�z toplanır, kararlar çoğunlukla alınır. Çek�mser oy kullanılamaz.
Karşı oy kullanan kom�syon üyeler�, gerekçes�n� kom�syon kararına yazmak ve �mzalamak zorundadır.

(6) Belge kom�syonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, kom�syon başkan ve üyeler�n�n
adları, soyadları ve görev unvanları bel�rt�lerek �mzalanır.

İt�raz kom�syonu
MADDE 10 – (1) Bakanlıkta, belge kom�syonları tarafından alınan n�ha� kararlara �l�şk�n �t�razları

değerlend�rmekle görevl� b�r �t�raz kom�syonu kurulur.
(2) Başvurular üzer�ne, �t�raz kom�syonu tarafından gerekçel� olarak karar alınır. Kararlar başvuru

sah�b�ne b�ld�r�l�r. B�ld�r�mde başvurunun uygun bulunmama gerekçes�yle b�rl�kte karara karşı başvuru
yolu, süres� ve merc� hakkında b�lg� ver�l�r.

(3) Bakanlık, müteahh�tl�k h�zmetler�nden sorumlu da�re başkanının başkanlığında, �dar�, tekn�k
veya hukuk� uzmanlık sah�b� en az üç asıl ve tek sayıda k�ş�den oluşan �t�raz kom�syonunu, yedek üyeler
de dâh�l olmak üzere görevlend�r�r.

(4) İt�raz kom�syonu eks�ks�z olarak toplanır ve kararları çoğunlukla alır. Çek�mser oy kullanılamaz.
Karşı oy kullanan kom�syon üyeler�, gerekçes�n� kom�syon kararına yazmak ve �mzalamak zorundadır.

(5) İt�raz kom�syonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, kom�syon başkan ve üyeler�n�n
adları, soyadları ve görev unvanları bel�rt�lerek �mzalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetk� Belges� Numarası Başvurusu ve Değerlend�rme İşlemler�

Yetk� belges� numarası �ç�n başvuru
MADDE 11 – (1) Yetk� belges� numarası almak �steyen başvuru sah�pler�n�n, başvuru yapılan tar�h

�t�barıyla en az b�r ay süreyle geçerl� olacak şek�lde, aşağıda sayılan belgeler� kapalı zarf �çer�s�nde Yapı
Müteahh�tl�ğ� Yetk� Belges� Numarası Başvuru Formu (Ek-1) ek�nde Müdürlüğe sunmaları gerek�r:

a) Gerçek k�ş� �se, kayıtlı olduğu t�caret ve/veya sanay� odasından başvuru yılı �ç�nde alınmış kayıt
belges�n�n aslı veya Müdürlükçe ya da �lg�l� s�c�l memurluğunca tasd�k ed�lm�ş suret� �le (Mülga
�bare:RG-5/8/2021-31559) �mza beyannames�,

b) Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel
k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�, bu
b�lg�ler�n tamamının b�r Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü
göstermek üzere Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�n�n �lg�l� sayıları veya bu hususları gösteren belgeler �le
tüzel k�ş�l�ğ�n (Değ�ş�k �bare:RG-5/8/2021-31559) �mza beyannames�n�,

c) Ekonom�k ve mal� yeterl�ğ�n sağlandığına �l�şk�n (Mülga �bare:RG-21/9/2019-30895) (…)
serbest muhasebec� mal� müşav�r veya yem�nl� mal� müşav�rce düzenlenen Ekonom�k ve Mal� Yeterl�k



B�ld�r�m Formu (Ek-2),
ç) Mal� durumunu göstermek üzere bankalardan tem�n ed�lecek standart formatta düzenlenen Banka

Referans Mektubu (Ek-3),
d) Meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgeler �le ortalama yıllık usta �ş gücü

ve tekn�k personel yeterl�ğ�n�n sağlandığına �l�şk�n (Mülga �bare:RG-21/9/2019-30895) (…) serbest
muhasebec� mal� müşav�r veya yem�nl� mal� müşav�rce düzenlenen Meslek� ve Tekn�k Yeterl�k B�ld�r�m
Formu (Ek-4),

e) 7 nc� maddede bel�rt�len hallerden herhang� b�r�s� durumunda olunmadığına da�r, standart
formatta düzenlenen S�c�l Durumu Beyannames� (Ek-5).

(2) G (Ek �bare:RG-3/10/2020-31263) ve G1 grubu yetk� belges� numarası almak �steyenlerden,
ekonom�k ve mal� yeterl�klerden yalnızca banka referans mektubu �sten�r. (Mülga cümle:RG-3/10/2020-
31263) (…)

(3) H grubu yetk� belges� numarası almak �steyenlerden ekonom�k, mal�, meslek� ve tekn�k yeterl�k
belgeler� �stenmez.

(4) Geç�c� grup yetk� belges� numarası almak �steyen yapı sah�b� tac�r olmayan gerçek k�ş�den
yeterl�k belgeler� ve meslek odasına kayıt belges� �stenmez. Ancak 5 �nc� madden�n üçüncü fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentler�nde sayılanlardan, b�r�nc� fıkranın (b) bend�ndek� belgeler �le mülk�yet� kanıtlayıcı
belgeler ve başvuruyu �mzalayanın başvuru yapmaya yetk�l� olduğuna da�r belge �sten�r.

(5) Geç�c� grup yetk� belges� numarası başvurularında 7 nc� madde uygulanmaz.
(6) Başvuruda sunulan belgeler�n 28 �nc� maddede atıf yapılan mevzuatta yer alan belge sunum

şekl�ne �l�şk�n düzenlemelere uygun olması gerek�r. Başvuruların d�l� Türkçe olup yabancı d�lde
düzenlenen belgeler�n Türkçe tercüme asılları �le b�rl�kte sunulması zorunludur.

(7) Yapı müteahh�tler� tarafından bulundukları yetk� belges� grubundan farklı b�r gruba yapılan
başvurular, yen� başvuru olarak değerlend�r�l�r.

(8) Ortak g�r�ş�mler tarafından yapılan yetk� belges� numarası başvurularında; noter onaylı ortaklık
sözleşmes�, başvuru formu ve ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n her b�r� tarafından
�mzalanmış Ortak G�r�ş�m Beyannames� (Ek-6) ve �lg�s�ne göre b�r�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�ndek�
belgeler�n ayrı ayrı ver�lmes� zorunludur. Ortaklık adına yen� b�r yetk� belges� numarası alınmasında,
b�r�nc� fıkranın d�ğer bentler�nde sayılan belgeler �stenmez.

(9) Yetk� belge numarası almak �ç�n b�r Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya
kadar b�r başka Müdürlükten yen�den başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce redded�lenler�n yen�den
başvurması hal�nde, yapılacak değerlend�rmelerde öncek� kayıtları YAMBİS üzer�nden kontrol ed�lerek
karar ver�l�r.

(10) Müdürlük/Belge kom�syonu başvuru evrakında çel�şk� ve/veya yanlışlık olduğu kanaat�ne
varırsa, başvuru sah�b�nden, �lg�l� kurum ve kuruluşlara başvurması suret�yle evrakta yer alan b�lg�ler�n
doğruluğunun tey�t ett�r�lmes�n� �steyeb�l�r.

Ekonom�k ve mal� yeterl�k
MADDE 12 – (1) Ekonom�k ve mal� yeterl�ğ�n sağlanması kapsamında b�lanço, banka referans

mektubu ve �ş hacm�n� gösteren belgeler sunulur.
(2) Başvurunun yapıldığı yıldan öncek� yıla a�t b�lançoya göre;
a) Car� oranın (dönen varlıklar/kısa vadel� borçlar) en az 0,50,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam akt�f) en az 0,10,
c) Kısa vadel� banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük,
olması gerek�r. Bu kr�terler� b�r öncek� yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların

belgeler�n� sunab�l�rler. Bu takd�rde belgeler� sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzer�nden
yeterl�k kr�terler�n�n sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Başvuru tar�h� yılın �lk dört ayında olanlardan, b�r
öncek� yıla a�t belgeler�n� sunmayanlar, �k� öncek� yıla a�t belgeler�n� sunab�l�rler. Bu belgelerde, yeterl�k
kr�ter�n� sağlayamayanlar �se �k� öncek� yılın belgeler� �le üç öncek� ve dört öncek� yılın belgeler�n�
sunab�l�rler. Bu durumda, belgeler� sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzer�nden yeterl�k
kr�terler�n�n sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(3) Banka referans mektubu �le; başvuranın bankalar nezd�ndek� kullanılmamış nakd� veya
gayr�nakd� kred�s� ya da üzer�nde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan yetk� belges� grubunda
sunulması gereken asgar� �ş deney�m tutarının % 5’�nden az olmadığı tevs�k ed�l�r.



(4) Sunulacak �ş hacm�n� gösteren belgelere göre, başvuru yapılan yıldan öncek� yıla a�t; başvuru
sah�b�n�n �ş hacm�n� gösteren toplam c�rosu veya bu Yönetmel�k kapsamındak� �şlerle �lg�l� c�rosunun
başvurulan yetk� belges� grubunda sunulması gereken asgar� �ş deney�m tutarının (Değ�ş�k �bare:RG-
5/8/2021-31559) E ve E1 grubu �ç�n % 10’undan; daha üst gruplar �ç�n % 15’�nden az olmaması gerek�r.
(Ek cümle:RG-5/8/2021-31559) Daha alt gruplar �ç�n c�ro şartı aranmaz. Bu kr�ter� başvurunun yapıldığı
yıldan öncek� yıl �ç�n sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan öncek� yıldan başlamak üzere
b�rb�r�n� tak�p eden son altı yıla kadark� belgeler�n� sunab�l�rler. Bu takd�rde, belgeler� sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzer�nden yeterl�k kr�terler�n�n sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (Ek
cümle:RG-3/10/2020-31263) Sadece yapım �şler�ne a�t c�ro sunanların, başvuru yapılan yıldan öncek�
son üç yıl �çer�s�nde herhang� b�r yılda bu fıkrada bel�rt�len �ş hacm�n�n %80’�n� sağlamaları yeterl�d�r.

Meslek� ve tekn�k yeterl�k
MADDE 13 – (1) Meslek� ve tekn�k yeterl�ğ�n sağlanması kapsamında �ş deney�m belgeler� ve �ş

gücünü gösteren belgeler sunulur.
(2) İş deney�m belgeler�n�n değerlend�r�lmes�nde aşağıdak� hususlar esas alınır:
a) (Değ�ş�k:RG-3/10/2020-31263) Gerçek ve tüzel k�ş�ler�n yapım �şler�nde benzer �ş grupları

l�stes�n�n “(B) Üst yapı (B�na) �şler�” başlığı altındak� I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı
�şlerle �lg�l� olarak deney�m�n� gösteren; �ş b�t�rme belgeler�, �ş durum belgeler�, �ş denetleme belgeler� ve
�ş yönetme belgeler�, �ş deney�m� olarak kabul ed�l�r. M�marlık ve mühend�sl�k h�zmet bedeller�n�n
hesabına esas yapı yaklaşık b�r�m mal�yetler� l�stes�nde II-B(4), II-C, III-A(11) ve B(1), IV-A(10) grubu
yapılar (Değ�ş�k �bare:RG-5/8/2021-31559) 16 ncı madden�n dokuzuncu fıkrasına göre değerlend�r�l�r.
Mezun�yet belgeler� bakımından �nşaat mühend�sl�ğ� ve m�marlık bölümler� benzer �ş grubuna denk
sayılır.

b) İş deney�m�n� gösteren belgelerde yer alan ancak gruplamaya esas �ş veya benzer �ş kapsamında
bulunmayan �şler�n tutarları �ş deney�m�nde değerlend�rmeye alınmaz.

c) Yapımla �lg�l� h�zmet �şler�nden elde ed�len belgeler değerlend�rmeye alınmaz.
ç) Şahıs ş�rket� ortaklarının (komand�t ş�rket�n komand�ter ortağı har�ç) ş�rketten ayrılmaları

hal�nde, ş�rket adına düzenlenm�ş olan �ş b�t�rme belges� ayrılan ortakların h�sseler� oranında şahs� �ş
deney�m� olarak değerlend�r�l�r. Bu belgeler�n ş�rket adına kullanılmasında belge tutarı değerlend�r�l�rken
ayrılan ortakların h�sseler�ne �sabet eden tutar belge toplamından düşülür.

d) (Ek:RG-21/9/2019-30895) İş deney�m�n� gösteren belgeler, kullanıldığı yetk� belge numarasının
belge grubu geçerl�k süres� sonuna kadar başka b�r gerçek veya tüzel k�ş�ye kullandırılamaz.

e) (Ek:RG-21/9/2019-30895) Tüzel k�ş� tarafından sunulan �ş deney�m�n� gösteren belgen�n, tüzel
k�ş�l�ğ�n yarısından fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması hal�nde, belge grubu geçerl�k süres�nce bu
oranın muhafaza ed�lmes� zorunludur.

(3) İş gücü belgeler�n�n değerlend�r�lmes�nde aşağıdak� hususlar esas alınır:
a) Gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından başvurudan b�r öncek� yıl �ç�nde �şveren veya alt �şveren

tarafından �st�hdam ed�len ortalama yıllık usta �ş gücü yeterl�ğ�n�n sağlanması gerek�r. Bu kr�ter� b�r
öncek� yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgeler�n� sunab�l�rler. Bu takd�rde belgeler�
sunulan yılların ortalaması üzer�nden yeterl�k kr�ter�n�n sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

b) Sunulan belgelere göre;
1) Meslekî Yeterl�l�k Kurumu Meslekî Yeterl�l�k Belges� sah�pler� ve 5/6/1986 tar�hl� ve 3308 sayılı

Meslek� Eğ�t�m Kanununa göre ustalık belges� almış olanlar �le M�llî Eğ�t�m Bakanlığına bağlı meslekî ve
tekn�k eğ�t�m okullarından mezun olup, d�plomalarında veya ustalık belgeler�nde bel�rt�len bölüm, alan ve
dallarda çalıştırılanlar usta �ş gücü sınıfında değerlend�r�l�r.

2) M�mar ve mühend�sler �le 29/4/1992 tar�hl� ve 3795 sayılı Bazı L�se, Okul ve Fakülte
Mezunlarına Unvan Ver�lmes� Hakkında Kanunda sayılan tekn�ker, yüksek tekn�ker, tekn�k öğretmenler
tekn�k personel �ş gücü sınıfında değerlend�r�l�r.

3) 31/5/2016 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununa göre
yapılan �şç�l�k b�ld�r�mler� esas alınır.

Yetk� belges� grupları ve kullanımı
MADDE 14 – (1) (Değ�ş�k:RG-3/10/2020-31263) Yetk� belges� grupları, meslek� ve tekn�k

yeterl�kler �le ekonom�k ve mal� yeterl�kler esas alınarak; A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H



ve geç�c� olmak üzere gruplandırılır. Bu gruplandırmaya göre 12 nc� ve 13 üncü maddelerde sayılanlarla
b�rl�kte, aşağıdak� yeterl�kler�n sağlanması gerek�r:

a) A Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n �k� katını geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 50,
tekn�k personel �ş gücü en az 8 olanlar.

b) B Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n 7/5’�n� geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 24,
tekn�k personel �ş gücü en az 6 olanlar.

c) B1 Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n 6/5’�n� geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 18,
tekn�k personel �ş gücü en az 4 olanlar.

ç) C Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n� geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 12, tekn�k
personel �ş gücü en az 3 olanlar.

d) C1 Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n 5/6’sını geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 10,
tekn�k personel �ş gücü en az 3 olanlar.

e) D Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n 2/3’ünü geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 9,
tekn�k personel �ş gücü en az 2 olanlar.

f) D1 Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n 1/2’s�n� geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 8,
tekn�k personel �ş gücü en az 2 olanlar.

g) E Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n 1/3’ünü geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 6,
tekn�k personel �ş gücü en az 2 olanlar.

ğ) E1 Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n 1/5’�n� geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 5,
tekn�k personel �ş gücü en az 2 olanlar.

h) F Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n 1/10’unu geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 3,
tekn�k personel �ş gücü en az 1 olanlar.

ı) F1 Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n 17/200’ünü geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 3,
tekn�k personel �ş gücü en az 1 olanlar.

�) G Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n 7/100’ünü geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 1,
tekn�k personel �ş gücü en az 1 olanlar.

j) G1 Grubu: İş deney�m tutarı yapı sınır bedel�n�n 1/20’s�n� geçen ve yıllık usta �ş gücü en az 1,
tekn�k personel �ş gücü en az 1 olanlar.

k) H Grubu: İş deney�m� ve �lk başvuruda �ş gücü koşulu aranmaz. Ancak belge yen�leme
�şlemler�nde yıllık usta �ş gücünün en az 1, tekn�k personel �ş gücünün en az 1 olma koşulu aranır.

l) Geç�c� Grup: Ekonom�k, mal�, meslek� ve tekn�k yeterl�kler �le �ş deney�m� ve �ş gücü koşulu
aranmaz.

(2) (Değ�ş�k:RG-3/10/2020-31263) Bu Yönetmel�k kapsamında kurulacak ortaklıkların belge
grubunun tesp�t�nde yüksek h�sseye sah�p ortak p�lot ortak olarak; tüm ortakların h�sseler�n�n eş�t olduğu
durumda �se aks� beyan ed�lmed�kçe belge grubu yüksek olan ortak, p�lot ortak olarak kabul ed�l�r. Ortak
G�r�ş�m Beyannames�nde (Ek-6) ortaklık oranı bel�rt�lmem�şse tüm ortakların h�sses�n�n eş�t olduğu kabul
ed�l�r. Ortaklıklarda p�lot/koord�natör ortağın ve d�ğerler�n�n asgar� �ş deney�m tutarları d�kkate alınarak
ortaklık belge grubu bel�rlen�r. Bu amaçla, ortaklık adına atanacak grubun asgar� �ş deney�m tutarının en
az %60’ının p�lot/koord�natör ortak tarafından sağlanmasının yanı sıra, en az (Değ�ş�k �bare:RG-
5/8/2021-31559) %10’unun d�ğer ortakların her b�r� tarafından ayrı ayrı sağlanması zorunludur. Bu
hesaplamada H grubunun asgar� �ş deney�m tutarı olarak üstleneb�leceğ� azam� �ş tutarının 3/5’� esas
alınır. Ortaklıklar �le başka ortaklıkların/k�ş�ler�n ortaklığı durumunda �se, ortakların bu fıkra hükmüne
göre elde ett�kler� grup d�kkate alınmaz, ortaklığa g�ren tüm gerçek/tüzel k�ş�ler�n yeterl�kler�ne göre elde
ett�kler� kend� belge grupları üzer�nden hesaplama yapılır.

(3) (Değ�ş�k:RG-3/10/2020-31263) Bu Yönetmel�k kapsamında yetk� belges� grubu sah�b�
yapı müteahh�tler�nden;

a) B, B1, C, C1, D, D1 ve E grubundak�ler, yapı yaklaşık mal�yet�, belge grubunun gerekt�rd�ğ�
asgar� �ş deney�m tutarını geçmeyen yapım �şler�n�,

b) G ve G1 grubundak�ler, yapı yaklaşık mal�yet�, belge grubunun gerekt�rd�ğ� asgar� �ş deney�m
tutarının 1,5 katını; F grubundak�ler 2 katını; F1 grubundak�ler 1,75 katını; E1 grubundak�ler �se 4/3 katını
geçmeyen yapım �şler�n�,

c) H grubundak�ler, yapı yaklaşık mal�yet�, G1 belge grubunun gerekt�rd�ğ� asgar� �ş deney�m
tutarının 5/6’sını geçmeyen yapım �şler�n�,



üstleneb�l�rler. (Ek cümle:RG-5/8/2021-31559) Bu değerler�n altında kalmak amacıyla tek �ş
n�tel�ğ�ndek� yapım �şler� kısımlara bölünemez. Hesaplamada 13 üncü madden�n �k�nc� fıkrasının (a)
bend�nde sayılan �ş grupları har�c�ndek� �ş kısımları mal�yete dâh�l ed�lmez.

ç) A grubu �ç�n b�r kısıtlama uygulanmaz.
(4) Üçüncü fıkra kapsamındak� hesaplamada tek b�r sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı �şler

d�kkate alınır. (Ek cümle:RG-21/9/2019-30895) B�rden fazla sözleşmeye veya yapı ruhsatına konu ed�lse
dah�, aynı parselde yer alan veya toplu yapı n�tel�ğ�nde olan yapılar tek �ş olarak d�kkate alınır, bunlardan
yapı kullanma �z�n belges� alanlar hesaba dâh�l ed�lmez. Toplu yapı n�tel�ğ�ndek� yapılar �ç�n düzenlenen
�ş deney�m belgeler�n�n değerlend�r�lmes�nde, başvuru sah�b� adına olanlar toplanarak d�kkate alınır.

(5) (Değ�ş�k:RG-3/10/2020-31263) Üçüncü fıkrada yer alan �ş m�ktarlarının kontrolünde, yapı
mal�yet�, sözleşme tar�h�ndek� ray�çlere göre hesaplanır.

(6) B�r�m mal�yet sınıflarında yer almayan yapılar �le yapı yaklaşık mal�yet� b�r�m mal�yet
kullanılarak bel�rlenmes� uygun olmayan onarım, güçlend�rme ve benzer� �şler�n mal�yet�, yapının metraja
dayalı mal�yet� üzer�nden bel�rlen�r.

Yeterl�k değerlend�rmes�
MADDE 15 – (1) Başvurular, belge kom�syonu tarafından bu Yönetmel�kte �stenen şartlara

uygunluk açısından Yapı Müteahh�tl�kler� İl Yetk� Belges� Kom�syonu Başvuru Dosyası İnceleme Formu
(Ek-8)’na uygun şek�lde �ncelen�r. Kom�syon başvuruyu belge numarası �şlem süres� �çer�s�nde Yapı
Müteahh�tler� İl Yetk� Belge Kom�syonu Karar Tutanağı (Ek-9)’na göre gerekçel� olarak karara bağlar.
Kararda yetk� belges� numarası ver�l�p ver�lmeyeceğ� �le belge grubu bel�rt�l�r. (Değ�ş�k cümle:RG-
5/8/2021-31559) Kararın İl Müdürünce onaylanması ve belge grubunun YAMBİS’te yayınlanması �le 27
nc� madden�n �k�nc� fıkrasına göre tebl�gat yapılmış sayılır.

(2) Başvurularda, bu Yönetmel�kte bel�rt�len belgeler�n sunuluş şekl�ne �l�şk�n düzenlemelere uygun
sunulmayan, geçerl�k süres� dolan ve �lg�l� mevzuatına uygun düzenlenmeyen belgeler değerlend�rmeye
alınmaz.

(3) Başvurular Müdürlükçe belge numarası �şlem süres�nde sonuçlandırılır. Bu süre azam� on beş
gündür.

Yetk� belges� grubunun tesp�t�
MADDE 16 – (1) Yetk� belges� grubunun tesp�t�nde, �braz ed�len belgelerdek� tutarlar başvuru

tar�h�ne göre güncellenerek değerlend�r�l�r.
(2) Sunulan �ş deney�mler�n�n değerlend�r�lmes�nde tek sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı

olarak başvuru tar�h�nden ger�ye doğru son on beş yıl �çer�s�nde alınmış �ş deney�m belgeler�n�n en fazla
m�ktarda olanın �k� katı alınarak veya daha büyük sonuç vermek şartıyla, b�t�r�len �şler �ç�nde ger�ye
doğru son beş yıl �ç�nde b�t�rd�ğ� �şler�n bedel�n�n toplamı alınarak �ş deney�m tutarı bel�rlen�r. Toplama
�şlem�nde son on beş yıl �çer�s�ndek� en büyük �ş�n �ş deney�m m�ktarının üç katından fazlası d�kkate
alınmaz. (Ek cümle:RG-21/9/2019-30895) Mezun�yet belgeler�n�n �ş deney�m�n� tevs�k �ç�n sunulması
durumunda; mezun�yetten sonra geçen süreye göre 28 �nc� madde kapsamında hesaplanacak tutara
herhang� b�r artırım uygulanmaz.

(3) (Değ�ş�k:RG-3/10/2020-31263) Toplu yapı n�tel�ğ�ndek� yapıların �ş deney�m belgeler�ndek�
m�ktarlar, yetk� belge grubunun üstleneb�leceğ� azam� �ş tutarının üç katına kadar toplanmak suret�yle tek
�ş deney�m� olarak değerlend�r�l�r. Bu şek�lde yapılacak toplama �şlem�nde, tek ruhsata veya sözleşmeye
konu ed�lmeyen ve yapı ruhsatı tar�hler� arasında en fazla beş yıl süre olan �ş deney�m belgeler� d�kkate
alınır.

(4) Aynı �ş�n sözleşmes�n�n �ş artışı sınırı �ç�nde �kmal ed�lmemes� hal�nde, sözleşme konusu olan
�ş�n devamı olarak yaptırılan �şler �ş deney�m�nde d�kkate alınır.

(5) 6 ncı madden�n beş�nc� fıkrasına göre veya mevzuatı gereğ� sözleşme şartı aranmayan �şlerden
alınan yapı kullanma �z�n belgeler�, 28 �nc� maddedek� atıflar kapsamında kat ve/veya arsa karşılığı �nşaat
�şler�ne �l�şk�n �ş deney�m tutarının hesabı �le aynı usule göre değerlend�r�l�r. (Ek cümle:RG-3/10/2020-
31263) 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kamu tüzel k�ş�l�kler�ne a�t �şlerden geç�c� kabulü
yapılmış olanların sözleşme bedel� de (bedel �çermeyen sözleşmelerle yapılan �şler�n yapı yaklaşık
mal�yet�) bu usule göre değerlend�r�l�r. Bu fıkraya göre yapılacak uygulamalarda �ş�n �lg�s�ne göre �lk
sözleşme bedel�n�n veya yapı yaklaşık mal�yet�n�n en az %80’�n�n sözleşmes�nde, �lg�l� İdarece onaylı
yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma �z�n belges�nde/geç�c� kabul belges�nde bel�rt�len müteahh�t tarafından



yapıldığının yapı ruhsatı, �lg�l� s�gorta müdürlüğünden onaylı �ş yer� b�ld�rges� ve fatura örnekler� g�b�
d�ğer �lg�l� belgelerle de doğrulanması gerek�r.

(6) Mevzuatı gereğ� bedel �çeren sözleşme şartı aranan �şlerde, �ş deney�m belgeler�nde bel�rt�len
tutar esas alınır.

(7) (Ek:RG-21/9/2019-30895) 28 �nc� madde kapsamında uygulanab�l�r olduğu durumlarda, �ş
deney�m belgeler�n�n Elektron�k Kamu Alımları Platformunda kaydının olması zorunludur.

(8) (Ek:RG-3/10/2020-31263) Beş�nc� fıkraya göre �ş deney�m tutarı olarak yapı mal�yet�n�n %60’ı
alınmış yapım �şler�ne a�t �ş deney�mler� %25 fazlasıyla hesaba katılır.

(9) (Ek:RG-5/8/2021-31559) 13 üncü madden�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde b�r�m mal�yet
sınıfları bel�rt�len yapım �şler� herhang� b�r yetk� belge grubu kullanılarak yeterl�k aranmaksızın
üstlen�leb�l�r ve bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım �şler�nden elde ed�lm�ş �ş
deney�m belgeler� kullanılab�l�r. Ancak yeterl�k değerlend�rmes�nde hesaba katılacak �ş deney�m m�ktarı,
yapı ruhsatının düzenlend�ğ� tar�hte belge sah�b�n�n yetk� belge grubunun üstleneb�leceğ� azam� �ş
m�ktarını geçemez. 2/12/2019 tar�h�nden önce gerçekleşt�r�lm�ş bu tür �şlerden elde ed�lm�ş �ş deney�m
belgeler� �se %20 oranında değerlend�r�l�r. Bu fıkra hükmüne göre yapılacak hesapta sek�z�nc� fıkra
uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetk� Belges� Numarasının Ver�lmes� ve B�ld�r�m Yükümlülüğü

Yetk� belges� numarasının ver�lmes�
MADDE 17 – (1) Müdürlük tarafından yetk� belges� numarası başvurusunda bulunan k�ş�ler �ç�n

tek b�r �şlem dosyası düzenlen�r. Bu dosyada numara başvuruları �le belge kom�syonu kararları g�b�
yeterl�k değerlend�rmes�ne yönel�k yapılan �şlemlerle �lg�l� bütün b�lg�, belge ve yazışmalar saklanır. Bu
belgeler talep ed�lmed�ğ� müddetçe Bakanlığa gönder�lmez.

(2) Müdürlükçe kayda alınan başvuru belgeler� b�r tutanakla belge kom�syonuna tesl�m ed�l�r.
Başvuru dosyası kom�syon tarafından bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartlara uygunluk yönünden kontrol
ed�l�r. Yapılan kontrol sonucunda eks�kl�k, çel�şk� veya hata olduğunun tesp�t ed�lmes� ya da �lave b�lg�,
belge ve açıklamaya �ht�yaç duyulması hal�nde başvurunun kayda alındığı tar�h� �zleyen beş �ş günü
�ç�nde bu hususlar başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r. Başvuru sah�b�n�n b�ld�r�mden sonra beş �ş günü �çer�s�nde
başvurusundak� eks�kl�k, çel�şk� veya hataları g�dermemes� hal�nde başvuru redded�l�r.

(3) Belge numarası �şlem süres� başvurunun Müdürlüğe tesl�m ed�ld�ğ� tar�hte başlar, eks�kl�k
bulunması hal�nde �se eks�kl�kler�n g�der�ld�ğ� tar�hte başlar.

(4) Bakanlıkça gerekl� �dar� ve tekn�k altyapı oluşturulması hal�nde elektron�k ortamda başvuru
yapılab�l�r.

(5) Yetk� belges� grup �şlemler�, yetk� belges� numarası oluşturulmasına da�r kayıtların tutulduğu
yerdek� Müdürlükçe, yetk� belge numarası �ptal� ve �ptal�n kaldırılması �şlemler� �se �lg�l� İdaren�n
bulunduğu Müdürlükçe yer�ne get�r�l�r.

(6) Yetk� belges� numarası sah�b� b�r t�car� �şletmen�n veya t�caret ş�rket�n�n Türk�ye’dek�
merkez�n�n başka b�r t�caret s�c�l bölges�ne taşınması ve burada tesc�l ed�lmes� hal�nde, belge sah�b�
durumu yen� merkez�n bulunduğu yerdek� Müdürlüğe b�ld�r�r. Müdürlüğün, yapılan değ�ş�kl�k hakkında,
esk� merkez�n bulunduğu yer Müdürlüğünü b�lg�lend�rmes� üzer�ne, müteahh�d�n s�c�l dosyasının aslı,
dosya �çer�ğ�ndek� belgeler�n tar�h sırasına göre hazırlanmış d�z� pusulası �le b�rl�kte en geç on �ş günü
�ç�nde güvenl� b�r şek�lde bu Müdürlüğe gönder�l�r.

B�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Başvuru sah�b� tarafından;
a) Başvuru talep formu ek�nde sunulan b�lg� ve belgeler�n doğru ve güncel olduğunun,
b) Bu Yönetmel�k uyarınca yetk� belge grubu kapsamında sunulmuş olan belgelerden herhang�

b�r�s�n�n belgey� düzenleyen tarafından geçers�z sayılması veya yetk� belges� geçerl�k süres�nce 7 nc�
maddede sayılan durumlardan b�r�n�n vuku bulması hal�nde, durumun derhal Müdürlüğe b�ld�r�leceğ�n�n,

B�ld�r�m Yükümlülüğü Taahhütnames� (Ek-7)’ne uygun olarak taahhüt ed�lmes� gerek�r.
(2) Bu maddede bel�rt�len zorunluluklara uyulmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk

başvuru sah�b�ne a�tt�r.
(3) B�ld�r�m yükümlülüğü �ş deney�m belgeler� har�ç, belge grubu kapsamında olup geçerl�k süres�

dolan yeterl�k belgeler� �ç�n uygulanmaz.



Yetk� belge gruplarının geçerl�k süres� ve yen�leme �şlem�
MADDE 19 – (1) (Değ�ş�k �bare:RG-21/9/2019-30895) Belge grubunun geçerl�k süres� (Ek

�bare:RG-3/10/2020-31263) üç yıldan az olmamak ve beş yılı geçmemek üzere �ş deney�m belgeler�n�n
geçerl�k süres� kadardır.

(2) Belge grubunun yen�lenmes� sırasında, yetk� belges� grubunun oluşturulmasına esas güncell�ğ�n�
y�t�ren tüm belgeler �sten�r. Ancak, yetk� belges� grubu kapsamındak� b�lg�lerden �ş deney�m belges�
geçerl�k süres� dolanlar, yen�leme tar�h�n� beklemeks�z�n b�ld�r�m yükümlülüğü kapsamında yen� �ş
deney�m belges� �le Müdürlüğe başvurarak �ş deney�m yeterl�ğ�n�n güncellenmes�n� sağlarlar.

(3) Ortak g�r�ş�mler�n belge grubunun geçerl�k süres�, ortakların her b�r�n�n;
a) Yetk� belge numarası �ptal ed�lmed�kçe,
b) Belge grubu değ�şmed�kçe,
devam eder.
(4) Yetk� belges� geçerl�k süres� dolduğu halde yen�leme �şlem� yaptırmayanlar �le belge grubu

bel�rlenmes�ne �l�şk�n yeterl�kler� kaybedenler�n mevcut belge grubu �ptal ed�lerek H grubuna düşürülür.
(5) Yetk� belges� numarası �ptal ed�len yapı müteahh�d�n�n �ptal süres�nce grup yen�lemes� veya yen�

grup bel�rlenmes� �şlemler� yapılmaz.
Yetk� belges� numarasının �ptal�
MADDE 20 – (1) Yetk� belges� numarası;
a) Yapım �ş�n�n ruhsata ve ruhsat ek� etüt ve projelere (Ek �bare:RG-5/8/2021-31559) veya yıkım

�ş�n�n yıkım planına aykırı olarak gerçekleşt�r�lmes� ve Kanunun 32 nc� maddes�ne göre ver�len süre
�ç�nde aykırılığın g�der�lmemes� hal�nde beş yıl,

b) Yapım �ş�nde ruhsat ek� etüt ve projelere (Ek �bare:RG-5/8/2021-31559) veya yıkım �ş�n�n
yıkım planına aykırı olarak gerçekleşt�r�len �malâtın can ve mal güvenl�ğ�n� tehd�t etmes� hal�nde on yıl,

c) Yapı ruhsatının düzenlen�ş tar�h�nden yapı kullanma �zn� belges�n�n ver�l�ş tar�h�ne kadar; �lg�l�
�darece, Kanunun 42 nc� maddes�ne göre aynı veya farklı �şler �ç�n üç defa �dar� para cezası ver�lmes�
hal�nde, yapı müteahh�d�n�n kaydı olumsuz kabul ed�lerek b�r yıl,

ç) Yapı müteahh�d�n�n yapım (Ek �bare:RG-5/8/2021-31559) veya yıkım �şler�nden doğan s�gorta
pr�m� borçlarını ödememes�, verg� borcunun olması veya kanunlarla ver�len d�ğer sorumluluklarını yer�ne
get�rmemes� hal�nde en az b�r yıl,

�lg�l� �daren�n tekl�f� ve İl Müteahh�tl�k Yetk� Belge Kom�syonu kararı üzer�ne �ptal ed�l�r.
(2) Aşağıdak� hallerden b�r�n�n herhang� b�r şek�lde tesp�t� durumunda da İl Müteahh�tl�k Yetk�

Belge Kom�syonu kararı üzer�ne yetk� belge numarası �ptal ed�l�r.
a) Belge numarası başvurusunda yanıltıcı b�lg� ve/veya sahte belge ver�lmes�,
b) Başvuru tar�h�nde belge grubu bel�rlenmes�ne �l�şk�n şartların bulunmadığının sonradan

anlaşılması,
c) Yetk� belges� grubu �ç�n �z�n ver�lenden daha fazla �ş üstlen�lmes�,
ç) Yetk� belges� numarası sah�b�n�n talep etmes�.
(3) (Değ�ş�k:RG-5/8/2021-31559) İk�nc� fıkranın (a) ve (c) bentler� �le başvuru sah�b�n�n kusuru

sonucu (b) bend�ne göre yetk� belge numarası �ptal ed�lenler olumsuz s�c�l almış sayılır ve �ptal kararından
sonra b�r yıl süreyle yen�den başvuru yapamaz.

İptale da�r talep formunun düzenlenmes�
MADDE 21 – (1) İdareler, 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında yetk� belge numarasının

�ptal�n� gerekt�ren f��ller�n tesp�t� hal�nde,  tesp�t tar�h�nden �t�baren en geç beş �ş günü �ç�nde (Değ�ş�k
�bare:RG-21/9/2019-30895) Müteahh�tl�k Yetk� Belge Numarası İptal�ne Da�r Talep Formu (Ek-
11)’nu ve ekler�n�, Müdürlüğe elektron�k ortamda ve/veya yazılı olarak göndermekle yükümlüdür.

(2) İdareler�n b�r�nc� fıkraya göre �ptale da�r talep formunu düzenleyeb�lmeler� �ç�n;
a) Sosyal Güvenl�k Kurumu ve/veya Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı verg� da�res�

müdürlükler�nden, yapıyla �lg�l� müteahh�t adına kayıtlı �ş yer� numarasını kapsar b�ç�mde, s�gorta pr�m
borcu veya müteahh�t adına verg� borcu olduğunun resm� yazıyla tey�t ed�lmes�,

b) Müteahh�d�n hang� kanun kapsamındak� sorumluluğunu yer�ne get�rmed�ğ�n� �fade eden açık b�r
rapor ve bu raporu destekleyen tesp�tler�n bulunması,

c) Müteahh�de yetk� belge numarasının �ptal ed�leceğ�ne �l�şk�n kararın gerekçes�, karara karşı
başvuru yolu, süres� ve merc� hakkında b�lg�ler� �çerecek şek�lde mevzuata uygun tebl�gat yapılmış



olması,
ç) Kanunun 42 nc� maddes�ne göre yapılacak �şlemlerde �se �darece uygulanan �dar� para cezalarına

�l�şk�n b�ld�r�m�n yapılmış olması,
d) İmalâtın can ve mal güvenl�ğ�n� tehd�t ett�ğ�n�n değerlend�r�lmes� hal�nde durumun b�r tekn�k

rapor �le desteklenm�ş olması,
gerek�r.
(3) İdaren�n yetk�l� b�r�m am�r� tarafından onaylanmış �ptale da�r talep formunun ek�ne belge

�ptal�n�n n�tel�ğ�ne göre;
a) Yapı tat�l tutanağı �le bu tutanağa a�t var �se fotoğraf, kamera kaydı ve sa�r belgeler,
b) Yapı tat�l tutanağının b�r nüshasının muhtara bırakıldığına da�r belge,
c) Kanunun 32 nc� maddes� gereğ�nce alınan kararın �dares�nce “aslının aynıdır” şekl�nde

onaylanmış suret�,
ç) Yapı müteahh�d�ne, karara konu olan aykırılıklarla �lg�l� Kanunun 42 nc� maddes�ne göre

uygulanan �dar� para cezalarına �l�şk�n yapılan b�ld�r�me da�r belgeler,
d) Müteahh�t tarafından �daren�n kararlarına karşı var �se yapılan �t�razlar ve başvurular, bunlara

�l�şk�n �darece yapılan �şlemlere a�t belgeler,
e) Ver�len süre sonunda aykırılıkların g�der�lmed�ğ�ne da�r �dare elemanlarınca yapı yer�nde

düzenlenen tesp�t tutanağı ve bu tutanağa a�t varsa fotoğraf ve sa�r belgeler,
f) Sosyal Güvenl�k Kurumu ve/veya Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı verg� da�res�

müdürlükler�nden tem�n ed�len resm� yazı,
g) Konu �le �lg�l� olarak, var �se müteahh�t ve �lg�l� kurum ve kuruluşlarla yapılan her türlü

yazışmalar, mahkeme kararları ve benzer� b�lg� ve belgeler,
eklen�r.
(4) Kanunun 28 �nc� maddes�n�n onuncu fıkrasında bel�rt�ld�ğ� şekl�yle yapının tamamlandığının

tutanakla belgelenmes� ve yapının müteahh�d� olmayan bağımsız bölüm sah�b�n�n taleb� üzer�ne, s�gorta
pr�m borcu veya adına verg� borcu bulunan müteahh�d�n h�sses� veya mal�k� olduğu bağımsız bölümler
har�ç tutularak kısm� yapı kullanma �z�n belges� düzenlenmes� hal�nde, �ptale da�r talep formu da bu
madde kapsamında düzenlen�r.

İptal �şlemler�
MADDE 22 – (1) (Değ�ş�k:RG-5/8/2021-31559) İdares�nce, EK-11’de yer alan Form �le

Müdürlüğe b�ld�r�len yetk� belges� numarası �ptal ve �ptal�n kaldırılması tekl�fler� belge kom�syonunca
�ncelenerek on beş �ş günü �ç�nde Yapı Müteahh�tler� İl Yetk� Belge Kom�syonu Yetk� Belge Numarası
İptal Formuna (EK-10) uygun olarak karara bağlanır. İptale da�r belgelerdek� eks�kl�kler�n İlg�l� �dares�nce
tamamlanması sağlanır. N�ha� kararlar İl Müdürünce onaylanmasından sonra YAMBİS üzer�nden s�c�l
kaydı gerçekleşt�r�l�r ve 27 nc� maddeye uygun olarak müteahh�de b�ld�r�l�r.

(2) (Mülga:RG-5/8/2021-31559)
(3) Yapı müteahh�tler�n�n �mar mevzuatına aykırı f��ller�nden dolayı haklarında ver�len kes�nleşm�ş

mahkeme kararları, ayrıca belge kom�syonu kararı veya onay alınmaksızın Müdürlükçe re’sen �şleme
konulur ve yetk� belges� numarası mahkeme kararında hükmed�len kısıtlama süres� kadar �ptal ed�l�r.

İptal sonrası �şlemler
MADDE 23 – (1) 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� dâh�l�nde yetk� belge numarası �ptal

ed�len yapı müteahh�d�n�n;
a) Şahıs ş�rket� olması hal�nde ş�rket ortaklarının tamamına; sermaye ş�rket� olması hal�nde

sermayes�n�n yarısından fazlasına sah�p olan gerçek veya tüzel k�ş� ortaklarına, ş�rket�n tüm yönet�m
kurulu üyeler�ne,

b) (Değ�ş�k:RG-3/10/2020-31263) Gerçek veya tüzel k�ş� olması durumuna göre; ayrıca b�r şahıs
ş�rket�nde ortak olmaları hal�nde bu şahıs ş�rket�ne, başka b�r sermaye ş�rket�nde ortak olmaları hal�nde
�se sermayes�n�n yarısından fazlasına sah�p olmaları kaydıyla veya haklarında yasaklama kararı bulunan
sermaye ş�rket� ortaklarının h�sseler� toplamının ş�rket�n sermayes�n�n yarısından fazlasını teşk�l etmes�
hal�nde bu sermaye ş�rket�ne,

c) Ortak g�r�ş�m olması hal�nde, ortakların tamamı �ç�n (a) ve (b) bentler�nde sayılanlardan
durumlarına uygun k�ş�lere,

�ptal süres�nce, her ne şek�lde müracaat ed�l�rse ed�ls�n, yen� yetk� belge numarası ver�lmez.



(2) 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler�ne göre yapılan yetk� belge numarası
�ptal�nde ayrıca ş�rket müdürler�ne de �ptal süres�nce yen� yetk� belge numarası ver�lmez.

(3) Bu madde kapsamında kalanların varsa mevcut yetk� belge numaraları da aynı süre �ç�n �ptal
ed�l�r.

(4) (Ek:RG-5/8/2021-31559) Yıkım �ş� sebeb�yle 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne
veya �k�nc� fıkrasının (a) bend�ne göre belge numarası �ptal ed�lenler�n tem�natı, �ptale da�r �dar�
�şlemler�n ve kararların kes�nleşmes� üzer�ne Müdürlükçe �rat kaydolunur, d�ğer hallerde �ade ed�l�r.

İptal�n kaldırılması
MADDE 24 – (Değ�ş�k:RG-5/8/2021-31559)
(1) Yetk� belges� numarası �ptal ed�len yapı müteahh�d�ne sorumluluklarını yer�ne get�r�nceye kadar

yetk� belges� numarası kullandırılmaz.
(2) İptal�n kaldırılması �şlemler� 22 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına göre yürütülür.
İt�razların �ncelenmes�
MADDE 25 – (1) (Değ�ş�k:RG-5/8/2021-31559) 20 nc� madde kapsamında alınan kararlar

har�ç,  yetk� belge grubu bel�rlenmes� süreçler�ndek� �şlem ve eylemler�n hukuka aykırı olduğu �dd�asıyla
Kom�syon Kararının b�ld�r�m�n� �zleyen beş �ş günü �çer�s�nde öncel�kle Müdürlüğe ş�kayet başvurusunda
bulunulab�l�r. Ş�kayet başvurusu üzer�ne Müdürlük tarafından alınan kararın uygun bulunmaması hal�nde
�se, on beş �ş günü �çer�s�nde doğrudan Bakanlık İt�raz Kom�syonuna �t�razen ş�kayette bulunulab�l�r.

(2) Başvurular hakkında �t�raz kom�syonunca, belgelerde eks�kl�k bulunmaması hal�nde yed� �ş günü
�ç�nde gerekçel� olarak karar alınır ve üst kademe yönet�c�s�n�n onayına sunulur. Yönet�c�, karar tar�h�n�
�zleyen en geç üç �ş günü �ç�nde kararı onaylar veya gerekçes�n� açıkça bel�rtmek suret�yle �ade eder.
N�ha� kom�syon kararı üç �ş günü �ç�nde başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r. B�ld�r�mde kararın gerekçes�, karara
karşı başvuru yolu, süres� ve merc� hakkında b�lg� ver�l�r.

(3) Kararların b�r örneğ� belge kom�syonuna da b�ld�r�l�r. Belge kom�syonu karar doğrultusunda
�şlem tes�s eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

İlg�l� �daren�n görevler�
MADDE 26 – (1) İdarelerce ruhsat düzenleme aşamasında, yapı müteahh�tl�ğ�n� üstlenecekler�n

belge grubunun uygunluğu ve yetk� belges� numarası elektron�k ortamda kontrol ed�l�r. Yetk� belges�
numarasının bulunmaması veya �ptal ed�lm�ş olması ya da belge grubunun 14 üncü madden�n üçüncü ve
altıncı fıkralarında sayılan kr�terler bakımından uygun olmaması hal�nde, yapı ruhsatı düzenlenmez. (Ek
cümleler:RG-3/10/2020-31263) 2 nc� madden�n �k�nc� fıkrasında sayılan �şler �ç�n yapı ruhsatı
düzenlenmes� aşamasında yapı müteahh�d� bel�rlenemeyen durumlarda, ruhsat düzenlenmes�n� tak�ben �şe
başlayan müteahh�d�n b�lg�ler� derhal �lg�l� İdareye b�ld�r�l�r. Ruhsat başvurusunda bulunan kuruluşça,
müteahh�d�n YAMBİS’te akt�f durumda olduğunun önceden tey�t ed�lmes� gerek�r.

(2) İdareler, Kanuna göre yapı müteahh�tl�ğ� yetk� belge numarasının �ptal�n� gerekt�ren durumları
bu Yönetmel�ktek� usul ve esaslara uygun şek�lde Müdürlüğe b�ld�rmek zorundadır.

(3) İdareler, yapı müteahh�tler�n�n �mar mevzuatına aykırı f��ller�nden dolayı ver�len cezaları ve
haklarındak� kes�nleşm�ş mahkeme kararlarını, kend� kayıtlarına �şlenmek ve �lg�l� mevzuata göre cezaî
�şlem yapılmak üzere, altı gün �ç�nde �lg�l� meslek odasına ve Müdürlüğe b�ld�rmekle yükümlüdürler.

(4) Kanunun 32 nc� maddes� kapsamında �mar mevzuatına aykırı f��llerden dolayı ver�len yetk�
belges� numarası �ptal kararlarına konu ed�len yapılarda görevl� şant�ye şef�n�n durumu, İdares�nce üyes�
bulunduğu meslek odasına b�ld�r�l�r.

B�ld�r�m ve tebl�gat esasları
MADDE 27 – (1) Bakanlık/Müdürlük tarafından bu Yönetmel�k kapsamında muhataplarına yapılan

tebl�gatlar beyan ed�len adrese veya elektron�k posta adres�ne yapılır. Bu amaçla, müteahh�d�n tebl�gata
elver�şl� b�r elektron�k posta adres� tem�n etmes� zorunludur.

(2) Müteahh�tler�n yetk� belges� �şlemler�ne �l�şk�n �lan ve duyurular ayrıca YAMBİS üzer�nden
yapılır. (Ek cümle:RG-5/8/2021-31559) Tebl�gatın konusu ve �çer�ğ�ne da�r b�lg�ler�n YAMBİS üzer�nde
kayıt altına alınarak �lg�l�ler�n er�ş�m�ne açılması suret�yle b�ld�r�m yapılması hal�nde, 20 nc� madden�n
�k�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler� �le 23 üncü madden�n dördüncü fıkrası kapsamında alınan kararlar



har�ç, b�r�nc� fıkra hükümler� uygulanmaksızın kaydı tak�p eden beş �ş günü sonunda tebl�gat yapılmış
sayılır.

(3) YAMBİS’te tutulacak yetk� belges� numarasına da�r bütün kayıtların, değ�ş�kl�kler�n ve �ptal
�şlemler�n�n doğrulayıcı belgelere dayanması esastır. Kayıtların dayanağı olan belgeler yazılı şek�lde veya
elektron�k �mzalı olarak Müdürlüğe ver�l�r.

(4) Müteahh�tler�n yetk� belges� numarası ve grubu �le t�car� unvanları, haklarında uygulanan �ptal
�şlemler� alen� olup, YAMBİS üzer�nden er�ş�me açık olacak şek�lde yayımlanır.

Atıflar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�kte tanım veya açıklama get�r�lmemekle b�rl�kte atıfta bulunulan

“�ş deney�m belges�”, “�ş deney�m belge tutarlarının değerlend�r�lmes�”, “belge tutarlarının
güncellenmes�”, (Mülga �bare:RG-3/10/2020-31263) (…) “b�lanço”, (Ek �bare:RG-5/8/2021-31559)
“tem�nat”, “yapım”, “yıkım” “c�ro”, “banka referans mektubu”, “yapım �şler�nde benzer �ş grupları” ve
“ortak g�r�ş�m” g�b� hususlarda 4734 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuatında bel�rt�len ve bu Yönetmel�ğe
aykırılık teşk�l etmeyen usul ve esaslara uyulur. Bu Yönetmel�k kapsamındak� başvurularda, bel�rt�len
mevzuatta geçen “�lk �lan veya davet tar�h�” �le “�hale tar�h�” �bareler� �lg�s�ne göre “başvuru tar�h�”;
“tekl�f sah�b�” �bares� “başvuru sah�b�” olarak uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 29 – (1) 16/12/2010 tar�hl� ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Müteahh�tler�n�n Kayıtları �le Şant�ye Şefler� ve Yetk� Belgel� Ustalar Hakkında Yönetmel�k  ve
27/12/2014 tar�hl� ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahh�tler�n�n Yetk� Belges�
Numaralarının İptal Ed�lmes� �le Şant�ye Şefler� Hakkında Yapılacak İşlemlere İl�şk�n Usul ve Esaslara
Da�r Tebl�ğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Geç�c� grup har�ç olmak üzere, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�

tar�hten önce yetk� belges� numarası almış olanlar, herhang� b�r yeterl�k belges� �braz ed�lmed�ğ� takd�rde
H grubu olarak kabul ed�l�r. (Ek cümle:RG-21/9/2019-30895) Ancak bu durumda olanlar da b�ld�r�m
yükümlülüğü kapsamında Ek-5 ve Ek-7 formlarını sunarlar.

(2) (Değ�ş�k �bare:RG-5/8/2021-31559) 31/12/2022 tar�h�ne (bu tar�h dâh�l) kadar, bu
Yönetmel�ğ�n meslek� ve tekn�k deney�me �l�şk�n �ş gücü yeterl�ğ� �le ekonom�k ve mal� yeterl�klerden
kısa vadel� banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterl�ğ� aranmaz. Ancak başvuru tar�h�nden öncek� son
üç yıla kadar olan değerler beyan ed�l�r.

(3) (Ek:RG-21/9/2019-30895) Bu Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının yürürlüğe
g�rmes�nden önce;

a) Noter onaylı �nşaat yapım sözleşmes� düzenlenm�ş olup, yapı ruhsatı düzenlenmem�ş
yapılarda (Değ�ş�k �bare:RG-5/8/2021-31559) 31/12/2021 tar�h�ne (bu tar�h dâh�l) kadar,

b) Yapı ruhsatı alınmış olup, ruhsat süres� �çer�s�nde yapılan tad�lat ruhsatı başvurularında,
müteahh�t yeterl�ğ� aranmaz.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-3/10/2020-31263)
(1) Bu madden�n yayımı tar�h�nden önce sonuçlandırılmamış belge grubu tay�n� başvuruları,

başvurunun yapıldığı tar�hte bu Yönetmel�ğ�n yürürlükte olan hükümler�ne göre sonuçlandırılır. Ancak
talep ed�lmes� hal�nde, başvuru evrakı başvurulan belge grubuna uygun olmak kaydıyla, bu maddey� �hdas
eden Yönetmel�kle yapılan değ�ş�kl�klere göre de �şlem yapılab�l�r.

(2) (Değ�ş�k �bare:RG-5/8/2021-31559) 31/12/2021 tar�h�ne (bu tar�h dâh�l) kadar,
16 ncı madden�n yed�nc� fıkrasındak� koşulları sağlamadığı �ç�n EKAP kaydı mümkün olamayan �şler,
aynı madden�n beş�nc� fıkrasındak� usule göre yeterl�k değerlend�rmes�nde d�kkate alınab�l�r.

Bazı �ş deney�mler�n değerlend�r�lmes�
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-5/8/2021-31559)
(1) Özel sektöre gerçekleşt�r�len ve yapı kullanma �zn� alınmış �şlerde 16 ncı madden�n beş�nc� ve

sek�z�nc� fıkralarında tar�f ed�len usule göre hesaplanan tutarın yarısı, �ş�n müteahh�d� �le yapılmış noter
onaylı sözleşme ve sözleşmeye �l�şk�n fatura örnekler� �le doğrulanması kaydıyla yapı yaklaşık
mal�yet�n�n en az % 80’� oranındak� kısmını kusursuz şek�lde gerçekleşt�ren gerçek ve tüzel k�ş�ler adına



�ş deney�m� olarak değerlend�rmeye alınır. Bu fıkra hükmü 31/12/2021 (bu tar�h dâh�l) tar�h�ne kadar
uygulanır, ancak fıkranın yürürlük tar�h�nden sonra yapı ruhsatı alınmış �şler �ç�n uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 14 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası yayımı tar�h�nden (Değ�ş�k �bare:RG-21/9/2019-

30895) dokuz ay sonra,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nden üç ay sonra,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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