
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

BOLU 
Aşağıda  bilgileri  verilen  S.S.  …………………………………………………………  ’nin aşağıda  

bilgilere sahip kendi inşaatımızın yapımında yapı müteahhidi olarak görev alacağımızdan yürürlükteki 
mevzuatlar çerçevesinde tarafımıza Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının verilmesi 
hususunda, 

 
Gereğini arz ederiz. 

……/……/ 2019 

Kooperatif Kaşesi 

Yetkilinin İmzası 

KOOPERATİFİN ÜNVANI VE ADRESİ :  
………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………… / BOLU  
Vergi No : 

Cep Telefonu : 

e-posta Adresi : 

Yönetim Kurulu Başkanı :………………………………….. 
Üye : …………….………………………………….………..  
Üye : …………….………………………………….……….. 

TC No:………………..………… 
TC No:……………….…………  
TC No:……………..…………… 

 

 
İstenilen belgeler  
1- Yönetmelik eki Ek-1 Başvuru Formu ( Kooperatifi temsile yetkili en az iki yönetim kurulu üyesince imzalı 

olacak ve imzalayanların Güncel Yetki Belgesinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.) 

2- Yapı Kooperatifinin Ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı  veya onaylı  sureti.  
3- Yapı Kooperatifinin kendi yapılarının müteahhitliğini üstlenmeye yetkili olduğunu gösterir Genel Kurul 

Kararının aslı veya noter onaylı sureti veya kararın yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı 
sureti  

4- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (müracaat  yılında alınmış) aslı veya onaylı sureti  
5-  Arsanın mülkiyeti kooperatife ait ise tapu aslı veya onaylı sureti ; Arsanın kooperatife ait olmaması halinde 

arsa sahibi ile yapılmış noter onaylı Tapuda Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi aslı veya onayı örneği 6-  

Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Form; En az iki yönetim kurulu üyesince imzalanmış (İmzalayanların Güncel  
Yetki Belgesi aslı). 

7- Vergi Levhası fotokopisi 

8- İmza sirküsü fotokopisi  
9- Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki 

belgesi numarası almakla ilgili ibarenin vekaletnamede olması zorunludur. 

 
***Halkbankası Bakanlık 118 kodlu Hesabına Vergi No ile 2000,00 TL(2019 YILI İÇİN) yatırıldığına 

ait dekont aslı. (Havale ve Eft işlemleri ile yatırılan ücret dekontları kabul edilmemektedir.)  
***Bankaya para yatırabilmeniz için DÖNER SERMAYE bölümünden referans numarası almanız 

gerekmektedir. 

 
NOT:  
a)Yapı Kooperatifleri dışında kurulmuş kooperatifler için yetki belgesi numarası tanımlaması yapılmamaktadır. 
b)Yapı Kooperatiflerine tahsis edilecek yetki belgesi numarası ile, kooperatifin ana sözleşmesinde 
belirtilmeyen başka bir yapım işinin müteahhitliğinin üstlenmeleri, yapım işi için ihalelere girmeleri söz 
konusu değildir.  
c)Genel kurul kararlarında; kooperatife ait taşınmazın ada, pafta, parsel nolarının belirtilerek müteahhitlik 
yetki belgesi numarası almak üzere yetkilendirilmesi gerekmektedir. (Genel kurul kararları 1163/5983 sayılı 
Kooperatifler kanunu ana sözleşmesindeki arsa ve konutlar/arsa alımı kısmı 59. maddeye uygun olmalıdır.) 

 
İSTENMİŞ OLAN BELGELER CD ORTAMINDA DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKTE PDF FORMATINDA 

TARATILARAK (HER EVRAK TEK TEK TARALI , MAX. 2 MB BOYUTLU OLACAK ŞEKİLDE) 

BELGELERLE BİRLİKTE CD’NİN TESLİM EDİLMESİ RİCA OLUNUR. 




