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ODALARA 34 SAYILI GENELGE 

 

 

 

 İLGİ : TESK’in 05.07.2022 tarih, 68 sayılı Genelgesi.  

 

 

 

Konfederasyonumuzun “Kapasite Raporu Tasdik Ücreti” hakkındaki ilgi genelgesi 

Birliğimize gönderilmiş olup, bir sureti ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini rica 

ederiz.  

 

 

 

              e-imzalıdır                                    e-imzalıdır 

        Yasin DEMİRLENK                                                        Hulusi DEMİR 

      Genel Sekreter Yardımcısı           Başkan Vekili  

 

 

 

 

 

 

 

 

EK : İlgi genelge fotokopisi 
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Sayı : 54826179-426.04-88/68 05.07.2022
Konu : Kapasite Raporu Tasdik Ücreti

BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2022/68 SAYILI GENELGE

Bilindiği üzere; asgari ücrette yapılan her değişiklikten sonra 5362 sayılı Kanun gereği kayıt
ücretleri, yıllık aidatlar ve hizmet karşılığında tahsil edilen ücretler Konfederasyonumuzca yeniden
belirlenmektedir. Buna istinaden 01/07/2022-31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak kayıt ücreti,
yıllık aidat ile hizmet karşılığında tahsil edilecek ücretlere ilişkin genelge hazırlanarak
Konfederasyonumuzca teşkilatımıza duyurulmuştur. Buna göre bu dönemde uygulanacak ve esnafın
sermaye kıymetler durumuna bağlı olarak iki farklı şekilde belirlenen kapasite raporu ücretleri aşağıda
belirtilmektedir.

 Kapasite raporunun sermaye-kıymetler durumu bölümünde belirtilen toplamın binde onu, yıllık
aidat miktarının yarısını geçmiyor ise; kapasite raporu onay ücreti, sermaye-kıymetler durumu
toplamının binde onu olarak uygulanacaktır.

 Sermaye-kıymetler toplamının binde onu, yıllık aidat miktarının yarısını geçiyor ise;

 

 
Alınacak Kapasite Raporu Tasdik

Ücreti

I.GRUP İLLERDE;  

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile bu illerin büyükşehire dahil tüm
ilçelerinde 324,00 TL( 648,00 TL / 2)

II.GRUP İLLERDE;  

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile kalkınmada öncelikli iller dışında
kalan iller ile bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dâhil ilçelerinde

 
 

324,00  TL( 648,00 TL / 2)

III.GRUP İLLERDE;  

Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli illerin
büyükşehire dahil ( tüm ) ilçelerinde

 
324,00  TL(648,00  TL / 2)

Diğer illerin merkez ilçelerinde 324,00 TL (648,00  TL / 2)

 
kapasite raporu onay ücreti tahsil edilecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

ebru@tesk.org.tr
2749b96ba74b4fe48bc648f1b737b795

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ
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Sinan ÖZKAN
Genel Sekreter

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili
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