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KULLANlMlNA iLişKiN BiLGiLENDiRME

1-Geçici müteahhitlik yetki belgesi numarasl tapu sahibi adlna tahsis edilir. Hisseli ise tüm ortaklardan
muvaffakat name alınlr. Bütün ortaklann ll Müdüdüğüne gelmesi Ve Nüfus cüzdanlannl ibraz eanesi koşuluyla

herkesin tek bir belgeyi imzalamasl koşuluyla muvaffakat kabul edilebilir. Hissedarlarln gelememeleri

durumunda noter onayll muvafakat name tialep edilecektir, Yurtdıştnda yaşayan hassedarlar için bu jşlem

konsoIosluk araclğlyla yapllabilir.

2-MaVi ı(art sahabi olup, eskiden Tokiye cumhurİyeti Vatandaşlafl için Türkiye'de adres göstermeleri kaydlyla
geçici yapl müteahhitliği yetki belgesi numarasl tahsis edilmesi mOmktrndür. MaVi Kart sahibi kişilerin, diğer
tum evraklarla birlikte MaVi Kaft Ve Vatandaşllğlnı kazandlğl ğlkenin kimlik kartlar|nl mutlaka ibraz etmeleri
gerekmeKedir. Geçici TC Kimlik Numarasına sahip yabancılar için Türkiye'de ikametgah adresi bulunmasI

kaydlyla numara tahsis edilmesi mümkündür. Numara, başvuru sahibinin TC Kimlik veya Vergi numaraslna
tahsas edilmektedir. Vekİl kişiler adlna tahsls edilemez

342 Mart 2019 Tarih Ve 30702 say|l| Resmi Gazete'de yaylmlanan "Yapl Müteahhitlerinin sınıflandırılması ve
Kayltlarlnın Tutulmasü Hakklnda Yönetmelik" in Genel Hükümler 5 inci maddesinin 2 inci flkraslndaki "

Tek parselde bir bodrum katı dışında. en cok iki katlı ve toplam yapı inşaat alan|
500 metrekarevi meven yapllardai yapl müteahhitiğine ilişkin bütun sorumluluklan ustenmek

şart|yla parsel maliki kendi yaplslnl inşa edebilir. Bu durumdaki yapllaf için aync.ı yapı mtıEahhidi aüiınmaz.

Sadece o }€plm şinde kullanllmak Ve beş y|l idnde bir dehya Ve Ek bir yaplya mahsus olmak (iere, yapü

sahibine geç|ci yet(i belgesi numarasl Verilir. Yapl sahibinin aynı zamanda yap| mütgahhitliğinİ üstendiği
durumlarda sözleşme şart aranmaz. " hükme göre bu s|nlrlar dlşlnda yapl ruhsatl düzenlenmesi mümkün
değildir. Yaplnln yapl denetime tabi olup olmamas|na bakülmakslzln kat Ve metrekare sınlrl için
Yönetmelik hükümlerine uyulacaktlr. Bu numaranın bu şartlarl taşlmayan bir inşaat için kullanllmasü

mevzuatlara ayklrldır. Tespit edilmesi halinde ruhsatln iptali için işlemler başlatılabilecektir.

4- Yönetrneljğin 5 inci maddesinin 3 üncü flkraslnln (c) bendine göre yapllacak başVurularda Aısanın
Ta o u kavıtlan n da koooeratif adına tescil edilmis olması zorunludur.

'Yukanda 
bahsedilen Yönetneliğin 5 inci maddesinin 3 üncü flkraslnln (a), (b), (c), (ç) Ve (d) bentlerine göre

geçüci moteahhitik için başvuruda bulunulması durumunda kat Ve metekare sının bulunmamakbdlr,

a) Yönetneliğin 5 incj maddesinin 2 inciflkrast Ve 3 üncü flkraslnln (ç) bendine göre yapllacak başVurular için
(2022 Ynl'1ödenecek ücret ,1.300 (Binüçyuz) Türk Lirasl'dlr,

b) Yönetrneliğin 5 inci maddesinin 3 ğncü flkraslnln (a),(b),(c) Ve (d) benterine göre yapllacak başVurular için
ise (2022 ylll) ödenecek ücret 3.000 (Üçbin) Türk Lirasl'dlr,

ĞBaşVuruda bulunulan Yetki Belgesi Numaraslnln onaylanmas| halinde yatlnlan b€del, müteahhitlik işinden
Vazgeçilse dahi, Döner sermaye lşlem Ücreti adl altlnda allndlğl için iade edjlmesi için herhangi bir tialepte
bulunulamaz,

yukanda bahsodilen hüldıml€ri ohrdum w anbdrn.

BaşVuru sahibinan Adl soyadI veya Unvanı :
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