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Ek-3

BANKA REFERANS MEKTUBU1

Başvuranln Adl ve soyadl/ricaret Unvanı
Belge Düzenleme Tarihi

üzerinde klsltlama
Bulunmayan

Mevduat

Krediler

KullanlImamlş

Nakdi Kredi5i Gayrinakdi Kredisi

Yukar|daki bilgiler müşterimizin isteği üzerine hazırlanmlştlr, BiIgilerinize arz ederiz.

_J_J ____
[bonko odl

yetkiliIerin isim, unvan ve imzalarl

AÇlKLAMALAR
1- Para birimi belirtilecektir.
2- Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili bankanln genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Fak5
ile yapllan teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzaslnl taşımasl gereklidir.

1 Banka referans mektubunun yetki belge numarası başvurusunun yapıldığı ay içerinde düzenlenmiş olması gereklidi-r.



(Değlşlk:RG-2ı/9/2019-30895)
EK_4

MEstEKi vE TEKNiK YETERIit( BitDiRiM FoRMu

oRTAIAMA YlLtlK iş GÜcÜ vE TEKııiK PERsoNEt BitGitERiTA8tosu

Personel Durumu incelenen Klşınln Adl ve soyadl/Ticaret
Unvanl
vergi Kimlik Numarasl
8elge Düzenleme Tarihi

Yukarldaki bilgiler belge düzenlenen kişinin personel iş gücü durumu incelenerek hazlrlanmlştlr.

gilgilerinize arz ederim.

Belgeyi düzenleyen
YMM/sMMM

Adl-soyadl ve unvanI
imza

Kaşe/Mühür

AçlxtAMAtAR
1-Belge, Yapl Müteahhitlerinin slnlf landlrllmasl ve Kayltlarlnln Tutulmasl Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi
hü kü mleri esas a lına rak düzenlenecektir.
2_Başvurunun yapıldığı yıldan önceki ylla ait başVuru sahibi işveren veya çallştlrdlğl alt işveren taraflndan istihdam
edilen ortalama yllllk iş gücü bilgileri su n u lma lıd lr. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen kriterleri bir önceki
yllda sağlayamayanlar, son üç ylla ait bilgileri sunulabilir. Bu takdirde, son üç yılın iş gücü saylslnln ortalamasl
üzerinden iş gücü saylsl hesaplanacaktlr.
3- iş gücü hesa blnda;
a) Meslekı Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri ve 5l6ll9a6 tarihli ve 3308 saylll Mesleki Eğitim

Kanununa göre ustallk belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanllğlna bağlı mesleki ve teknik eğitim
okullarından mezun olup, diplomalarlnda veya ustallk belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda

çallştlrllanlar usta iş gücü slnlflnda değerlendirilir.
b) Mimar ve mühendisler ile 29/4/1992 tarihli Ve 3795 saylll "Baz| Lise, okul ve Fakülte Mezunlarlna Unvan

Verilmesi Hakklnda Kanun"da sayllan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler teknik personel iş gücü

slnlflnda değerlendirilir.
4- iş eücü hesablnda 5510 sayıll sosyal sigortalar Ve Genel sağllk sigortası Kanununa göre yapılan işçilik (usta iş
gücü için anşaat işyeri kayıtlarl) bildirimleri esas allnlr.
5_ iş gücü hesablnda; doğrudan başvuru sahibi işveren taraflndan çallştlrllanlar ile başVuranln Yönetmelik
kapsamındaki işlerinde altyüklenici olarak çallştlrdlğl gerçek veya tüzel kişilerce bu işlerde çallştlrllmlş olan
personel dolayll olarak dikkate allnlr.
6- YuVar|ama: Değerler en yakln iki ondallk basamakll saylya getiriIecek biçimde yuvarlanacak, ortalamada ise tam
saylya yu varla m a yapllacaktlr.

Yll / Ylllar 20 20... 20... ortalama
Usta iş gücü Doğrudan

Dolayll
Teknik personel i,
tücü

Doğrudan
Dolayh



Ek-5

siciL DURUMU BEYANNAMEsi

Beyannameyi Veren Kişinin Adl Ve soyadl/Ticaret Unvanl
Vergi Kimlik Numarasl
Adres
Beyan Tarihi

Yapl Müteahhitlerinin slnlflandlrllmaslve Kayltlarlnln Tutulmasl Hakklnda Yönetmelik hükümlerine göre;

1- iflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme taraflndan yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini asklya alan,
iflasl ilen edilen, zorunlu tasfiye kararl verilen, alacaklllara karşl borçlaİlndan dolayl mahkeme idaresi altlnda
bulunan, ilgili mercilerce hileli if|as ettiğine karar verilen, durumda olmadlğlml,

2- Yetki belgesi numarasl kullandlğlm işlerde;
a} Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaŞma, rüŞvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye
ilişkin işlemlere fesat karlştlrma Veya buna teşebbüs etme,
b) sahte belge düzenleme, kullanma Veya bunlara teşebbüs etme,
c) Hileli malzeme, araç veya usuller kullanma, fen ve sanat kurallarlna ayklrı imalat yapma,

sebebiyle başVuru yaptlğlm tarihten geriye doğru son üç yıl içerisinde hakkımda kesinleşmiş bir yargl kararl
bulunmadığını,

3- Kayıtlı olduğum meslek odasından veya yargı kararıyla mesleğimin icrasını engelleyecek nitelikte herhangi bir
klsltlamamln bulunmadlğlnı,

Beyan ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

BaşVuru sahibi
Adl-soyadü Ve UnVanl

imza
Kaşe



Ek-6

oRTAK GiRiŞiM BEYANNAMEsi1

Yapl Müteahhitlerinin sln ıfla ndlrllmasl ve Kayltlar|nln Tutulmasl Hakklnda Yönetmelik kapsamlnda aldlğlmlz yetki
belge numaraslnl kullanarak üstleneceğimiz işin ifasl ve bitirilmesi amacl ile, özel bir ortakllk kurmuş bulunuyoruz. Noter
onayll ortakllk sözleşmemiz ektedir. ortaklüğlmlzln pilot/koordinatü oftağl [ortoğın odl o|up, ortakllğlmlzl her konuda
temsile tam yetkili olduğunu beyan, kabulve taahhüt ederiz.

5lra
No

ortağln Adl ve
soyadl/Ticaret Unvanl

TC Kimlik Numarası (Gerçek
Kişi)/Vergi Kimlik Numarasl (Tüzel Kişi)

ortakllk oranl
ly.l/

Uzmanlık İş

Klsml

Adre5i

1)

2|

3)

)

Ek: sözleşme

PiLoT/KooRDiNATöR oRTAK
imza

ÖZEL ORTAK

imza
ÖZEL ORTAK

imza
ÖZEL ORTAK

imza
ÖZEL ORTAK

imza

l Ortak girişimin iş ortaklığı veya konsorsilrım olmasma göre dülzenleneceliir.



Ek-7

BiLDiRiM YüKüMLüLüĞü TAAHHüTNAMEsi

Taahhüdü Veren Kişinin Adl ve soyadl/Ticaret Unvanl
Vergi Kimlik Numarasl
Adres
Taahhüt Tarihi

Yapl Müteahhitlerinin sln lfla ndlrllmasl ve Kayltlarlnln Tutulmasl Hakklnda Yönetmelik hükümlerine gaire, Yapl
Müteahhitliği Yetki Belge Numarasl Başvuru Formu ve eklerinde sunmuş olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel
olduğunu; yetki belge grubu kapsamlnda sunulmuş olan belgelerden herhangi birisinin belgeyi düzenleyen taraflndan
geçersiz sayllmasl veya yetki belgesi geçerlik süresince sicil Durum Beyannamesinde değişiklik gerektiren bir durumun
olmasl halinde, derhal Müdüdüğe bildirimde bulunacağlml taahhüt ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Başvuru sahibi
AdFsoyadl ve unvanl

imza
Kaşe



Başvurusu İncelenen Kişinin Adı ve
Soyıdı/Ticıret Unvanı:

Yetki Belge Numarası:Vergi l(mlik Numarası:
Talep f,dilen Belge Grubu:İnceleme Tarihi:

EK_8
(Değişik:RG-2 l/9/20 19-30895)

ÇEVRE VE ŞEHİRCiLixiı, ırÜnÜnr-ÜĞ ü
YAPI MÜTEAHHiTLERİ İr, yrrrİ BELGE KoMİsYoNU

RU DOSYASI İXCBİnUr FORMU

YETKi BELGE KoMisYoNU

üYE
Ad! §oYADl

A- KURULU BELGELE

B- YETERL BELGELE

BAŞKAN
Adı §OYAD|

üYE
Adı SOYADI

GerekçesiBelge adı
Ticaret Odası Kayıt Belgesi (gerçek kişiler)
Ticaret Sicil Gazetesi (tiizel kişiler)
Bildirim Yilkünlülüğü Taahhütnamesi
Sicil Durum Beyannamesi

Yeterlik
türü

Belge adı Değerlendirmeye esas yeterlik
bilgileri

Uygun/
Uygun
değil

Gerekçesi

Ekonomik ve
mali yeterlik

Bilanço bilgileri Cari olan
öz kaynak oraıı
Kısa vadeli banka borçlaİtnın öz
kaynaklara oranı

Banka referans mekfubu Dlızenleyen kuruluşun adl düzenleme
taıihi vc futan

iş hacmi bilgileıi Başvuru ta.ihinden önceki yıla ait ciro

Mesleki ve
teknik
y€t€rlik

iş gücü bilgileri Usta iŞ gücü (kiŞi)
Teknik personcl iş g0cü (kişi)

iş deneyim belgesi EKAP No
Belgenin niteliği (iş
bitirmdyöneıme/dcnetleme belgesi,
alŞoklenici iş bitirme belgesi)
İş deneyim tarihi
Güncellemeye esa§ taİih (Belge itibaİ
tarihi)
Belge futan (TL)

lş deneyim belgesi
düzenlenemeyen hallerde iş
dğn€yimini göster€n diğeİ
kanıtlayıcı belgeler (ilgili
olanlaı doldurulacak)

sözleşme/yapı rüsatı tarihi ve konusu

sözleşme futaİı (TL)

Yapı ruhsatma esas yapı yaklaşık maliycti
(TL)

imzı imza imzı

Eys""/Uyc"" d"ğtl

I

I



Ek-9

çEVRE VE ŞEHiRciLiK iL MÜDÜRLÜĞÜ

Başvurusu incelenen Kişinin Adlve soyadl/Ticaret UnVanl
Vergi Kimlik Numarasl
YapI Müteahhitliği Yetki Belge Numarasl

Havale tarihi Komisyon tarihi karar tarihi

BaşVurunun tipi A-Geçici E B-Gerçek E C-Tüzel E D-ortak girişim -I
işlem türü ilk kez E Yenileme E Yükselme -l iptal - Diğer E

KOMiSYON RAPORU VE KARARl

BELGE GRUBU DEĞERLEN DiRM E

BELGE GRUBU: GEçERLiLiK sÜREsi

BAşKAN
Adl soYADl

YETKi BELGE KoMisYoNU

üYE
Adl soYADl

imza

uYGUNDUR
...../.....l2o....

imza

çEVRE VE ŞEHiRciLiK it MÜDÜRÜ

üYE
Adl soYADl

imza imza

YAPl MÜTEAHHiTLERi iL YETKi BELGE KoMisYoNU
KARAR TUTANAĞl



Ek-ı0
çEVRE VE ŞEHiRciLiK iL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPl MÜTEAHHiTLERi iL YETK| BELGE KoMisYoNU
BELGE iPTALi iLAN FoRMU

Yetki Belge Numarasl iptal Edilen Kişinin Adl ve
soyadl/Ticaret UnVanl
Vergi Kimlik Numarasl
Yapl Müteahhatliği Yetki Belge Numarasl

Yetki belge numarasl iptaline konu edilen yaplnln adresi:

Yetki belge numarası; İptali uygı.!lanacak/Tahsis edilmeyecek olanlar
slra No AdıSoyadı Tc Kimlik No Varsa Yetki Belge

Numarasl
Varsa Vergi Kimlik
Numarasl

1)

2|

3)

4l

)

Not: GerÇek/tüzel kuruluşla birlikte Yapl Müteahhitlerinin slnlfland lrllmasl ve Kayltlarlnln Tutulmasl Hakklnda
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince, varsa yetki belge numarası aynca iptal edilecek/numara tahsis edilmeyecek
kişiler bu tabloya işlenecektir.

iı: ıüçe: Maha lle: Pafta no: Ada no: Parsel no:

Adı-Soyadıve Unvanı
imza

AÇlKLAMALAR
1- Yetki Belge Numarasl/Grubu iptal edilen gerçek/tüzel kişinin iptal gerekçesine ve şirket tipine göre

Şirket müdürü, yönetim kurulu üyeleri ve ortaklarlna ait Varsa yetki belge numaraları iptal edilecektir.
Numaranln bulunmamasl halinde de bu kişiler ilgili sütuna kaydedilecek, bunlarln numara iptal
süresince yeni bir belge numarasl almasl engellenmek üzere YAMBis kayltlarl oluşturulacaktlr.

2- ilgili kişiIerin Türkiye Tacaret sicili Gazetesine göre yetki belge numarasl iptalinin gerçekleşmesi ile il8ili
güncel kişiler olmaslna dikkat edilecektir.

Yetki Belge
Numarasl/Grubu
iptaline ilişkin
açlklama

Yukarlda bilgileri yazılanlar hakkında;
fiilleri sebebiyle, il Yetki Belge Komisyonu'nun .../.../2o... tarih

ve .......... saylll kararl gereğince
...... yll süreyle yetki belge numarası/grubu iptal kararl uygulanmış ve YAMBis'e işlenmiştir



(Değişik:RG-2V9l2019-3o895)

IlüıeıhNtlik Yetki Be

EK_1l
e Nıınuıası Dıiı, I'ıle Fo rnıı'

YAP| RuHsATlNl DUZENLEYEN
KURUM

PAFTA NoYAP|NlN BULUNDUĞU iL

lLÇ E

PARSEL NoMAHALLE
YAP| RUHSAT TAR|HINAHlYE_KoYU

YAP| slNlFlSOKAK_CADDE

YAPl GRUBUDlş KAP|_No

slTE ADl

şANT|YE şEFiNiN YAPl MÜTEAHHiDiNiN
ADl ADl

SoYADl SoYADl
U NVAN l UNVANl

oDA slclL
No

YAPı sAHiBiNiN
ADREslADl soYADl TC KlMLlK No

AçlKLAMAiPTAl-iN GEREKçEsi
Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi

Numarasının 5 Yıl Süre ile iptali
Yapım işi ruhsata ve ruhsat eki projelere aykırı olarak
gerçekleştirilmesi Ve Kanun'un 32 nci maddesine göre Veralen süre

içinde aykırılığın giderilmemesi.
Yapl Müeahhitliği Yetki Belgesi

Numaraslnın 1o Yll süre İle iptali
Rukat eki etü ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen arnalaün

can ve nnl giivenliğni tehdit etmesi',

Yapl Müeahhitliği Yetki Belgesi

Numarasınln En Az 1 Yıl süre ile iptali
Yapı müteahhidinin tamamlanan yapıya ilişkin sigorta primve adına

vergi borcu olması.

Yap ruhsatlnln düzenleniş tarihinden itibaren yapI kullanma izin

belgesinin veriliş tarihine kadar; Kanunun 42 nci maddesine göre 3

defa idari para cezası almış olması.
Yapı Miiteahhitliği Yetki Belgesi

Numaraslnln En Az 1 Yl| süre ile iptali

Yargı Karan gereğince, ....... süre ile

............... tarihine kadar iptali
........ Ma hkemesinin..,, Sayılı Karan gereğince

(Yalnızca mahkeme kararı Müdürlüğe iletilecektir.}

Düzenleyen

Adı Soyadı - Ünvanı

İmza - Tarih

yöneticinin

Adı Soyadı - Ünvanı

İmza - Tarih

1} iptal gerekçesi olarak tek s€çenek işaretlenir. Aynl yetki belge numara9 hakklnda birden fazla iptd 8erekçe5ivar54 her bir 8erekçe için ilgili

idare tarafndan ayr| bir Form düzenlenecektir. Yetki bel8e numarasl iptaline dai. lda.ece yapıan işlemıere ilişhn resmi kavtlar, tutanaldar,

8erek(rli açlklamalar, raporla. vb. döküman bu Forma eklenecektir.
2) Bu iptal gerekç€sinin iraletlenme5i halinde aykınlığn can ve mal 8üvenliğini tehdit ettiğine dair, durumu tevsik edici mahiyene bir "teknik

rapoı''un düıenlenmiş olma$ zorunludur.

Not: Yetkili imza ve tarih olmayan Çormlar işleme konulmadan iade edilir.

ADA No

YETKi BELGEsi

NUMARASl

Yap Miiteahhitliği Yetki Belgesi

Numarasının En Ac 1 Yll süre ile iptali

Kanunlarla verilen diğer sorumluluklannı yerine getirmemisi.


