YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURU BELGELERİ
C GRUBU (GERÇEK/TÜZEL KİŞİ)
BAŞVURU EVRAKLARI
1-A) Dilekçe-Örnek 1 (Yambiste Kayıtlı Yetki Belge Numarası Olup da, Müteahhit Yeterlik Sistemine Kayıt Olacaklar İçin)
B) Dilekçe-Örnek 2 (Yambiste Kayıtlı Yetki Belge Numarası Olmayıp İlk Defa, Müteahhit Yeterlik Sistemine Kayıt Olacaklar İçin)
2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Başvuru Formu (Ek-1)
3-Gerçek kişi/Tüzel Kişiler adına alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış Kayıt Belgesinin (müracaat yılında alınmış
olmalıdır. Esnaf ve Sanatkar Odası vb. Mesleki Oda Kayıt Belgeleri kabul edilmemektedir.) aslı veya ilgili ticaret sicil müdürlüğünce
onaylı sureti.
4-Tüzel Kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş ve şirket üzerindeki değişiklikleri içeren unvan değişikliği, müdür atama, son hisse
devri gazetelerinin ) aslı veya ilgili ticaret sicil müdürlüğünce onaylı sureti.
5-Tüzel Kişiler için noter tasdikli İmza Sirküleri, Gerçek Kişiler için noter tasdikli İmza Beyannameleri.
6-Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (mükellefiyet durum belgesi).
7-Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7).
8-Sicil Durum Beyannamesi (Ek-5).
9-Banka Dekontu Asılları.
***Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası (YAMBİS) olmayanlar veya Bakanlığımız tarafından re’sen verilen yetki belge
numaralarını kullanan gerçek ve tüzel kişiler Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt Ücretini (2019 yılı için 2500TL)
yatıracaklardır ve grup tayin başvurusu sırasında ilave dekont olarak komisyona sunacaklardır. Daha önceden yapı müteahhitliği yetki
belge numaralarını ücret yatırarak almış olanlar bu ücreti yatırmayacaklardır.
***Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Grup Tayini talebinde bulunmak isteyenler, grup için gerekli başvuru evraklarını hazırlayarak Yapı
Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini ücretini (2019 yılı için C Grubu Grup Tayini Talebi /İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti 3400
TL’dir.) yatırarak kapalı zarf içerisinde başvuruda bulunacaklardır.
***İlgilinin grup tayin başvurusu komisyon tarafından incelenerek talep edilen grup uygun görülürse Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi
Grup Kayıt Ücreti (2019 yılı için C grubu kayıt ücreti 13500 TL) talep edilecektir. İlgilinin grup tayin başvurusu komisyon tarafından
uygun görülmediği takdirde grup tayin talebi ücreti ( 3400 TL) iade edilmeyecektir.
***ÜCRETLER için İl Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi Birimimizden Bakanlığın 118 nolu gelir koduna şirketler için vergi
numarası ile, şahıslar için ise T.C. numarası ile referans numarası alınması gerekmektedir. Referans numarası alındıktan sonra herhangi
bir Halkbank şubesine ücret yatırılarak dekont temin edilecektir. (EFT, havale kabul edilmemektedir.)
10-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2)
*** BİLANÇO ORANLARININ
a) cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar)en az 0,50
b) öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0.10
c) kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.75’ten küçük olması gerekir.
***İŞ HACMİ BİLGİLERİ TABLOSU (başvuru yapılan yıldan önceki yıla ait; başvuru sahibinin iş hacmini gösteren toplam cirosu
veya bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili cirosunun başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim
miktarının %20’sinden az olmamalıdır.)
11-Banka Referans Mektubu (Ek-3 ) (başvurulan yetki belge grubunda sunması gereken iş deneyim miktarının % 5’inden az
olmaması ve başvuru yapılan ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)
12-Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)
***İş gücü kapsamında ortalama yıllık usta gücü 12’den , teknik personel iş gücü 3’den az olmayacaktır.
13-İş Deneyim Belgeleri (Benzer İş Grupları Tebliğinin “ (B) Üst Yapı Bina İşleri ile ilgili işlere ait olması gerekmektedir. İş deneyim
belgeleri ıslak imzalı, inşaat müh. ve mimarlık mezuniyet belgeleri de noter onaylı olacaktır.)
***iş deneyim tutarı, yapım işleri eşik değerini geçmiş olması gerekmektedir. (2019 yılı yapım işleri eşik değeri:60.742.537 TL
olduğundan asgari gerekli iş deneyim miktarı = 60.742.537 TL’dir.)
*** yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını (60.742.537 TL’dir) geçmeyen yapım işlerini
üstlenebilirler.

NOT:
1-Başvuru durumunuza uygun dilekçe örneğini (1. maddede belirtilen ) zarfın dışında kalacak şekilde evrak kayıt bölümüne teslim
edilecektir.
2-Tarafımızdan ayrıca evrak ön incelemesi yapılmayacaktır.
3- Gerçek ve Tüzel Kişi Başvurularında (Geçici Yapı Müteahhitliği Başvurusu Hariç) Kep Adresi (Kayıtlı Elektronik Posta
Alınması) zorunludur.
4-Vekaleten başvuru yapılması halinde; Vekaletnamede Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Başvurusu Yapabilir ibaresi
zorunludur ve vekaletname evraklara eklenecektir.
5- Yetki Belge Numarası Başvuru Evrakları 2 Mart 2019 Tarih ve 30702 sayılı “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının
Tutulması Hakkında Yönetmelik” ve bu Yönetmelik eklerine uygun şekilde hazırlanarak Müdürlüğümüze teslim edilecektir. Yönetmelik
ve eklerine uygun olmayarak yapılan başvurular geçersiz olacaktır. Yönetmelik eklerine https://bolu.csb.gov.tr/ adresinden
ulaşabilirsiniz.
6-Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliliği ile ekonomik ve
mali yeterliliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki 3 yıla
kadar değerler beyan edilir.

