
HAKEDİŞ EKLERİ

İLK HAKEDİŞ EKLERİ
1-Teknik Personel Bildirimi
2-Yapı Denetim Hizmet Bedel Dekontu

3-Sözleşme Damga Vergisi Makbuzu
4-YDK ve arsa sahibince İmzalı Sözleşme

İNŞAİ FAALİYET İÇEREN İLK HAKEDİŞ EKLERİ
1-Teknik Personel Bildirimi
2-Yapı Denetim Hizmet Bedel Dekontu
3-Sözleşme Damga Vergisi makbuzu

4-YDK ve Arsa sahibince İmzalı Sözleşme
5-İşyeri Teslim Tutanağı

İLGİLİ İMALATLARA İLİŞKİN HAKEDİŞ  EKLERİ
1) Teknik Personel Bildirimi
2) Yapı Denetim Hizmet Bedel Dekontu
3) Laboratuar Deney sonuçları asılları
4) Madde 6 – Fıkra 3 ve Fıkra 5’de anılan evraklar

Madde 6 – Fıkra 3 - İşyeri teslimi yapıldıktan sonra, ihtisas alanlarına göre ilgili
denetçiler, kontrol elemanları ve var ise yardımcı kontrol elemanları tarafından, temel
bölümünün inşası sırasında gerekli denetim ve gözetimler yapılır; temel kalıp ve donatı
imalatı kontrol tutanağı, temel topraklaması kontrol tutanağı ve temel beton döküm
tutanağı tanzim edilerek, yapılan işlemlerin uygunluğu onaylanır.
Madde 6 – Fıkra 5 - Yapının çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile
tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hâle gelmesi ve iş bitimine kadar olan
son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç
duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, elektrik
kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve
çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol
tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır
duruma geldiğini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik
tesisat montaj tutanağı tanzim edilir.

5) Madde 28 – Fıkra 5 te anılan laboratuvar faturası
Madde 28 – Fıkra 5 - Yapı denetim kuruluşu tarafından yapı müteahhidinden
yaptırılması istenilen muayene ve deneyler belgelendirilir. Bu belgeler ile ilgili
laboratuvarın muayene ve deney bedellerine ilişkin faturaları, hakediş raporunun ekinde
ilgili idareye sunularak bedeli hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren en geç yedi iş
günü içinde yapı denetim kuruluşu tarafından laboratuara ödenir.

6) Seviyeyi gösterir fotoğraflar

Hizmet sözleşmesinin sureti, para makbuzunun sureti iki nüsha olarak idareye sunulacak olup,
İdarelerce bu belgelerin birer nüshası ve ilgili idarece “aslı görüldü” yapılmış damga vergisi
makbuzu sureti, onaylı hakediş ekinde Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
gönderilecektir.



DİĞER NOTLAR

 Hakedişlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tahakkuka bağlanması aşamasında
YDK tarafından fatura (bir asıl, iki adet fotokopi) ve programı dernek tarafından
verilecek olan tahakkuk yazısı Müdürlüğe verilecektir. Hakedişler Mal müdürlüğüne
gönderildiğinde; Çevre ve şehircilik müdürlüğünce İlgili idarelere hak edişin tahakkuka
bağlandığı bildirimi ile birlikte 1 nüsha “aslı görüldü” yapılmış hak ediş Belediyelere
gönderilecek, asıl fatura YDK iade edilecektir.

 YDS sayfasından alınan hakedişler üzerinde el ile yapılan tevkifat düzeltmesinde;
düzeltmeyi yapan yetkilinin isim kaşesi ile birlikte imzası aranacaktır.

 Sözleşmelerde yapı sahibi adına atılan imzalar tapu kaydına göre kontrol edilmelidir.
Sözleşmelere mutlaka YDK yetkilisi ile arsa sahibinin imzalaması gerekmektedir. İmza
eksik sözleşmeleri bulunan hakedişler ödenmeyecektir. (Var ise vekâletnamelerde aynı
kontrol yapılmalıdır.)


