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/2o1g - g1 t 1 2/ 2019 TARıHLERi ARASıNDA
A - oDALARcA TAHsiL EDiLEcEK KAvıT ücRETi ve vıı-ı-ır ıioııı-an
01 / 01

Antalya'nın da d6hil olduğu,
ll. Grup illerde
Büyükşehile dahil bütun ilçelerde

1-Oda Gruplarına Göre

2-Muafiyet Grubuna Göre:

300,00.- TL

a) 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı

Resmi GazeLede yayımlanan Özürlülür
Ölçü Sınıflandırması ve Özürlülere
Verilecek 5ağlık Ku ru lu Raporiarı
hakkındaki yönetmeliğe göre özürlü
sayıla

256,00._TL

n la r.

b) Gaziler, şehit, gazi dulve yetimlerı,
c) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden

muaf sayılan esnaf ve sanatkarlar,
ç) Esnafve sanatkar siciline kayıtlı kadın
esnaf ve sa natka rla r,

/o1 t2o1g - 31 t 12/2o1g TARiHtERı ARASıNDA
B-oDALARGA oNAYLANACAK ve DÜZENLENECEK BELGE iıt
HızMET KARşıLıKLARıNA itişKiN TARiFELER
01

eııcırııRı

Antalya'nın da d6hil olduğu,
ll. Gnıp İllerde
Büyükşehi/e dahıl bütün ilçelerde

1-Oda Gruplarına Göre

2-Muafiyet Gru

pla rına Göre:

a) 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı
Resm j Gazetede yayımlanan Özürlülük
Ölçü Sınıflandırması ve Özürlülere
Verilecek Sağlık Ku ru lu Raporları
hakkındaki yönetmeliğe göre özürlü
sayıla

n la r,

30,00,- TL

26,00.-TL

b) Gaziler, şehit, gazi dul ve yetimleri,
c) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden

muaf sayılan esnaf ve sanatkarlar.
ç) Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı kadın
esnaf ve sa natka rlar,

Nispi olanlarda belgede geçen değerin binde onudur, Ancak, bu miktar belge sahibi
esnaf ve sanatk5rlardan alınan yıllık aidat miktarını aşarnaz,
her bir
ücret tarif elerinin Birliklerce anaylanması karşılığında belge satış fjyatına ilaveten
tarife için 26,00. TL onay ücreti iahsiL edilecektir,
01 /o1 /2o1g_31

t 12t2o1g T ARiHtERi ARASıNDA oDALARıN, BiRLiK VE

çeJenıivoı,ıLARA öDEyEcEKLERi KAyıT ücRETtERiNE ıtışKıN TARiFE
Odalar ve Birlikler ile merkez ve büyükşehire dahil ilçelerinde,

,

1

.91

8,80,_TL

