MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ MÜRACAATI YAPACAKLARIN DİKKATİNE…
16.12.2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE
ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” hüküml erine göre; 01.01.2012 tarihinden
itibaren yapı ruhsatı ve iskan belgesi alacak müteahhitlerin müteahhitlik yetki belgesi numarasının bulunması zorunlu hale gelmiştir.
Müteahhitlik yetki belgesi numarası almak için başvuracakların aşağıdaki adımları uygulaması gerekmektedir. Müteahhitlik yetki
belgesi başvuru için internet başvurusu yapılması ve evrakların kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir. İnternet başvurusu
http://yambis.cevresehircilik.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. İnternet başvurusu resimli anlatımı aşağıdadır. Kurumumuza teslim
edilecek evraklar ise ilgili müteahhitlik türleri (Ltd, A.Ş…vb) için beyannamelerde belirtilmektedir. Beyanname formları kurumumuz
web sitesinin http://www.csb.gov.tr/iller/mugla/ ‘Duyurularımız’ bölümünden indirilebilir. Geçici müteahhitlerin web sitemizdeki
ilgili linkten bilgi almaları gerekmektedir.
gerekmektedir.

sistemde yetki belgesi aktif olarak görünenlerin ‘B’ kısmındaki adımları uygulamaları

1)

http://yambis.cevresehircilik.gov.tr/ adresinden VATANDAŞ girişine girmeleri,

2)

Burdan Müteahhit Sorgulama ekranına tıklayarak Vergi numaralarını veya TC kimlik numaralarını yazarak sorgulama
yapmaları,

3)

Sorgulama sonucunda “Girilen no'ya ait bir müteahhit bulunamadı..” ibaresi çıkanların, VATANDAŞ ana ekranından Müteahhit
Tanımlama kısmına girerek ünvanlarına göre ilgili yeri tıklayarak istenilen bilgileri eksiksiz olarak girmeleri,

4)

Ekranda sol alt “Gerekli Belgeler” kısmından Ticaret Odası Kayıt Belgesi ve Ticaret Sicili Gazetesi’nin(kuruluş, ortaklık ve
adres bilgilerini içerecek) bilgisayar ortamında taranmış suretlerini “Tanım” bilgilerini girerek yüklemeleri ve kaydet tuşuna
basmaları,

5)

Söz konusu bilgiler ve gerekli belgeler yüklendikten sonra ekranın sağ alt kıs ındaki “Müteahhit Kaydet” tuşuna basmaları,

6)

Müteahhit kaydı tamamlandıktan sonra YetkiBelgesiNumarasıBaşvuru

ekranına girilmesi ve ünvana göre ilgili kısıma

tıklanması,

7)

Açılan ekrandan şirket tipine göre Vergi Numarası veya TC Kimlik numarası yazılarak “Ara” tuşuna basılması, çıkan bilgilerin
doğruluğu kontrol edilerek “Sonraki” tuşuna basılması,

8)

Sonraki ekrandan Dilekçe Ekleri yüklenerek “Bitir” tuşuna basılması, açılan “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu”
ekranından alt tarafta bulunan “Yazdır” tuşuna tıklanarak çıktı alınması ve yetkili kişi tarafından kaşe vurulup imzalanarak
Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması,

9)

Başvuru için Müdürlüğümüze gelen yetkilinin 8.adımda çıktısını alıp imzaladığı “Yapı

Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru

Formu” ile bilgisayar ortamında taratıp sisteme yüklediği Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti ve Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı i
le birlikte, sitemizinduyurularbölümündebulunan “Müteahhitlik Yetki Belgesi Beyannamesi”nin unvan tipine göre çıktısı
alınarak, Halkbank - Ankara Kurumsal Şube Hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dönersermaye Gelir Kod No: 118’e
100 TL olan kayıt ücreti yatırılıp makbuzu ile birlikte Müdürlüğümüze başvuruda bulunulabilir…

(ADİ ORTAKLIK VE ORTAK GİRİŞİMLERDE ORTAKLIKTAKİ HERBİR ŞİR KET İÇİN AYRI AYRI YETKİ
BELGESİ BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI, DAHA SONRA ADİ ORTAKLIK VEYA ORTAK GİRİŞİM ADINA
AYRI BİR BAŞVURUDA BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.)

B) SİSTEMDE YETKİ BELGESİ AKTİF OLARAK GÖRÜNENLERİN;
1)

Müteahhit Sorgulama ekranına tıklayarak Vergi numaralarını veya TC kimlik numaralarını
yazarak sorgulama yapması, sorgulama sonucunda Yetki Belgesi Durumu: Aktif olarak
görünen şirketlerin Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti ve Ticaret Sicili Gazetesi’nin(kuruluş,
ortaklık ve adres bilgilerini içerecek) aslı ve bilgisayar ortamında taranmış suretlerini dijital
ortamda Müdürlüğümüze getirmeleri,

2)

Başvuru için Müdürlüğümüze gelen yetkililerin sitemizin duyurular bölümünde bulunan
“Müteahhitlik Yetki Belgesi Beyannamesi” nin ünvan tipine göre çıktısı alınıp doldurulması
ve Halkbank - Ankara Kurumsal Şube Hesabı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Dönersermaye Gelir
Kod No: 118’e 100 TL olan kayıt ücreti yatırılıp makbuzu ile birlikte Müdürlüğümüzün
Müteahhitlik Yetki Belgesi Servisine bizzat başvuruda bulunmaları,
NOT: Bu durumdaki gerçek veya tüzel kişilerin en kısa sürede Müdürlüğümüze bizzat
başvurudabulunmasıgerekmektedir.

