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"TESK KART", Aralık ayı başından itibaren illerde
ESNAF VE
.ANATKARLAR .DALAR] BİRLİKıERİ tarafından
dagıılmaya başlanacaktır.
TEsk kart; esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı bulunaı
esnafve sanatkarlar

ile esnaf ve sanatkarlar nreslek kuruluşla.,
çal,şarıan u.-u*ıurrn biriırci derece
yakınları
tarafindaıı kullarulabilecektir.

TESK Kart, aıılaşmalı tiye işyerlerinde yapılacak
alışverişlerde esnaf
sanatkarlara

l

ve

indirim sağlamayı amaçlanıakta olrp, t eOi kartl
değildir. Bu kart,
esnaf ve sanatkarlar ile yukarıda sayılan
diğer kişı.r" tu.u*.n ücretsiz
olarak

verilecektir.

İndiriın oranları ve platfonna yeni eklenen anlaşnıalı
üye işyerleri
wııı.v.teskkart.com.tr web sitesinden güncel
olarak takip edilebilecektir. TESK
kart'ın

ilinizde yer alan yerel işletmeleide de geçerli oıuiii."rı
amacıyla, işbirliği
yapıImasını önerdiğiniz işletmeleri, tiye (yeri
olabilmeleıini teminen, bu
işletmelerİn iletişinı biigilerinin teskkarİrOtesk.orq.tr
.uiü ad.esine bildirilmesi

gerekmektedir.

Kartlaın dağıtımına

ilişkin sijreç genelgemiz ekinde detaylı olarak
anlatılmakta olup, konunun bağlı odalarıniz
-uc,ığ, ile esnaf ve sanatkarlarımıza
duyurulnıasını ve bilgi edinilmesini önemle rica ed- iz.
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Konfederasyonumuzca. esnaf ve sanaıkarların
anlEmalı üye işyerlerinden
yapacakları alışverişlerde onlara puan,
indirim vb. avantajİar sağlaması öngörülen

Ve Kuaförlo,

iürkiye LoıanlaCllaı.
(abapa|lar. Pasla(ılar ve

ve

0 1].201i

Bilindiği iızere, 20/11l2_0l7 tarih ve 082 sayıil genelgemiz
ile TESK
KART'ın 0|/12/2017 tarihi itibari ile kullanıma
açffiı'duyurulmuştu. Meslek
kuruluşlanmızdan gelen talepler ve ,".ı*
do;;];:;da TESK KART'ın
dağıimına ve kııI}anımına ilişkin olarak
belirtilen

Iıjrk)ye Kahveciler.
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e§leki federasyon, 82 Bjlliı.
142 Oda, 491 ıİıeslel( dahyla

djze/ırıde v. yaklaşrı iki
ilyon üyeye sahlp elı bdyüİ
ke

sivil İopiUm kıJruluşudur.
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başvuıu formları belli aralıklaıla Esııaf
ve sanatkarlar odaları

irlikleıine gönderilecektir.

Birliğinize gönderilen kartlar, Birliğin

l'

Kartların dağıtılabilmesi için;

sicil

Müdiirlüğü tarafından dağırılacakur.

Birliğe baŞvuru Yapan esııaf ve sanatkarın,
ESBİS üzerinden TC kimlik numarasıyla
esnaf/sanatkar
oIup olmadığı tespit edilecektir.

2, kişinin

esnaflsanatkar olması halinde kartlal
ile birlikte gönderi.len başvuru formu
eksiksiz olarak doldululacak ve TEsk
kart o an teslim edilecektir.

3,

Doldurulan başvuru formları Birliğinizin

ayın

l, ve l5,

gönderilecektir.

4.

sicil Müdürlüğünde biriktirilecek olup, her
Bilgi İşlem Muauıulune

giınlerinde konfederasyonumuzun

Esnaf ve sanatkaılaı haricinde, TESK
Kartlar esnaf v
çaıışanıarı iıe bunıarın birinci derece
kişilere, personel kimliklerini ibraz etnıeleri
halinde başvuru formu doldurtularak
TEsk kartları teslim edilecektir. Başvuru formları
aynı şekilde toplanarak her ayın l.
ve l 5, giinlerinde konfederasyonumuzun
Bilgi İşlenı Müdürlüğııne gönderilecektir.

yakınıarı,J,#'İT,affi][:.İ:'H;

5, TEsk kart ilgilisine

teslim ediidikten hemen sonra herhangi
bir aktivasyona gerek
kalmadan kullanılabilecektir.

6.

Herhangi bir sorıı./ sorun halinde wr-ıı.v.teskkart.ı:om.tr
adresinde SSS'ye (Sık Sorulan
Sorular) ve 0850 252 22 22
Çağrı Merkezine başvurabilirsiniz.

