
YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ
İŞLEMLERİ REHBERİ
Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 

Yapı müteahhitliği yetki belge numarası
bve grup kayıt başvuruları için gerekli
evraklara ilişkin bilgi ve
listeler; https://edirne.csb.gov.tr/ web
sayfamızın sol tarafında bulunan menüde;
"YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" başlığı altında "Yapı
Müteahhitliği Bilgi ve Başvuru Kılavuzları"
linkinde yer almaktadır.

1.GEREKLİ EVRAKLAR

Web sayfamızda yer alan"Yapı Müteahhitliği Bilgi ve
Başvuru Kılavuzları" sayfasındaki 2. numaralı

"Müteahhit Yeterlik Sistemi" linkinde yer alan
tablodaki asgari EKONOMİK VE MALİ/MESLEKİ VE
TEKNİK YETERLİK tutarlarınıza göre, hangi yetki

belge grubuna yeterliliğiniz olduğunu Yeminli Mali
Müşaviriniz ya da Serbest Muhasebeci Mali

Müşaviriniz aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. (Mesleki
ve Teknik Yeterlikler 02/06/2022 tarihine kadar

aranmayacak, ancak başvuru esnasında beyan
edilecektir.)  

2. YETERLİK KONTROLÜ

İlk yapı ruhsatı aşamasında %100 hisseyle sahip
olduğunuz arsalar üzerine yaptığınız yapılara ilişkin yapı
kullanma izin belgeleriniz, kat/arsa karşılığı yaptığınız
işlere ilişkin olarak ilgili İdaresinden aldığınız İş Deneyim
Belgeleriniz, kamuya ait iş deneyim belgeleriniz ya da iş
denetleme/yönetme belgelerinizle ilgili olarak;
Yönetmelik hükümleri doğrultusundaki değerlendirmeye
esas iş deneyim tutarınızı hesaplamak için; web
sayfamızda yer alan"Yapı Müteahhitliği Bilgi ve Başvuru
Kılavuzları" sayfasındaki 7 numaralı "MYS İş Deneyim
Hesaplama Programı" linkinde yer alan programı
kullabilirsiniz.

3. İŞ DENEYİM KONTROLÜ       

Başvuru ücretini yatırabilmek için https://basvuru.csb.gov.tr
adresinden şahsen veya Müdürlüğümüz Yapı Denetimi ve Yapı Malz.

Şb. Md.lüğünü arayarak referans numarası alabilirsiniz.
https://basvuru.csb.gov.tr adresinden şahsen referans numarası
almak için gerçek/tüzel kişiler vergi numaraları, şahıslar ise T.C.

kimlik numaraları ile birlikte talep edilen işleme ait hizmet kodunu
girerek referans numarası alabileceklerdir. Referans numarası

alındıktan sonra herhangi bir Halkbank şubesine ücret yatırılarak
dekont temin edilecektir. Gruplara ilişkin başvuru ücretleri ve hizmet
kodlarına ilişkin tabloya; web sayfamızda yer alan"Yapı Müteahhitliği

Bilgi ve Başvuru Kılavuzları" sayfasındaki 3 nolu "Başvuru Ücretleri
ve Döner Sermaye Başvuru Kodları" linkinden ulaşabilirsiniz.   

 

4. BAŞVURU ÜCRETİ  

 



YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ
İŞLEMLERİ REHBERİ
Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 

 

Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası ve
Grup başvurularınızla ilgili olarak, gerekli

başvuru  evrakları, iş deneyimleri, yeterlik
kriterleri vb. tüm konulara ilişkin her türlü

sorularınız için Müdürlüğümüz 0(284) 225 18
49 nolu telefon numarasından 1139-1142-

1133-1126-1124-1140 dahili numaralarını
tuşlayarak sorabilirsiniz.   

6. SORULARINIZ İÇİN

Hangi yetki belge grubu için başvuru yapacağınızı
belirledikten sonra, 1. adımda bahsedildiği üzere
Müdürlüğümüz web sayfamızda bulunan gerekli başvuru
evraklarını hazırlayarak Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine
sunabilirsiniz. Müdürlüğümüz binası girişindeki masada
bulunan EVRAK KONTROL LİSTELERİ'nden son kontrolünüzü
yapmanız gerekmekte olup, evraklarınızı eksiksiz ve doğru
olarak sunmanız, siz vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa
sürede gerçekleştirilmesi için büyük önem arz etmektedir.
İşleminiz tamamlandığında Müdürlüğümüzce tarafınızla
iletişime geçilecektir.

4. BAŞVURU ŞEKLİ VE KONTROL                           

 

 

EDİRNE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sorularınızla ilgili olarak 6. adımda belirtilen Müdürlüğümüz
telefon numaralarına ulaşamadığınız durumlarda, aşağıdaki
telefon numaralarına mesai saatleri içinde ulaşabilirsiniz:

 
    Gökhan AYGÜN          Şube Müdürü    0(506) 956 49 98   

 

 
 

   Berker GÜMÜŞ            İnşaat Müh.     0(554) 461 71 33   

 

 
  

    Aydın ÖZDEMİR             Mimar          0(530) 223 27 72   

 


