
ÇE\.RE VE ŞEHiRCiLİK iL MüDİJRLüĞüNE
izıvrin

Aşağıda bilgileri verilen S.S 'nin aşağıda
bilgilere sahip kendi inşaatımızın yapımında yapı müteahhidi olarak görev alacağımızdan yürürlükteki
mevzuatlar çerçevesinde tarafimıza Gecici Yanı Müteahhitlik Yetki Beleesi Numarasının verilnesi
hususunda,

Gereğini arz ederiz
......l......l 2022
Ko<ıparati{ Kıışı,ıi

I'elkilinin jnı:u,sı

KooPERATiFiN ÜnwnNı VE ADRESi :

/ IzMIR
Vergi No :

Cep Telefonu :

e-posta Adresi :

Yönetim Kurulu Başkanı
üy" :...................

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

üy" : TC No
yanı Müteahhitlik yetki Belsesi Num ı veriIebilmesi icin istenen belpeler
kooneratif iseı

! Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Form; f,n az iki yönetim kurulu üyesince imzalınmış (İmzalayanlırın
Güncel Yetki Belgesi aslı).

2- Kooperatifin Ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti.

} Kooperatifın Müteahhitliğe yetkili olduğuna dair Genel Kurul Karannın yayrnlandığı Ticaret Sici|
Gazetesi aslı veya noter tasdik|i sureti.

4 Ticaret Odası Faa|iyet Belgesi aslı veya e irnzalı sureti (Başvuru Yılı İçinde Alınmış olmıh) ash

ğ Tapu aslı veya noter tasdikli sureti (Tapu Kooperatif adına tescil edilmiş olmalı)

6- İmza sirküleri ash veya noter tasdikli sureti

! Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı
müteahhitliği yetki belgesi numara§r almakla ilgili ibarenin vekaletnamede olmasr
zorunludur.

7-Halkbankası Bakanlık 913 kodlu Hesabına Yergi No ile 3.000,00 TL yahnldığına ait dekont ash.
(Havale ve Eft islemleri ile y.,ahnlan ücret dekontları kabul edilmemektedir.)* *Bınkaya para
yatırabilmeniz için Balanız "Ucretler ve Referans Kodu Alma" bölümünde görsel oIarak
anlıhlmaktadır.

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 kararlannda; kooperatife ait taşınmazın ada, pafta, parsel nolannrn belirtilerek müteahhitlik
yetki belgesi numarası almak üzere yetkilendirilmesi gerekmektedir. (Genel kurul kararları l163/5983 sayılı
Kooperatifler kanunu ana sözleşmesindeki arsa ve konutlar/arsa alımı kısmı 59. maddeye uygun olmalıdır.)

isrENııiS OLAN ltELGELf,Ri CD VEYA FLASH ORTAMINDA .ItG FORMATINDA
TARATILARAK {HER EVRAK TEK TEK TARALI , MAX. 4 MB BOYUTLfÜ OLACAK ŞEKiLDE
) IJELGELIRLE BiRLiKTf TESLi}l fDiLNr[Si GEREK_\rf KTEDiR..


