
Yapı Müteaahhitliği Yetki Belgesi Numarası Kayıt Ücretleri ve Döner Sermaye Başvuru Kodları 

Referans numarası alınması zorunludur. Banka referans numarası almak için tıklayın. 

Müteahhitlik yetki belgesi numarası kayıt işlem ücretleri ve döner sermaye başvuru kodları: 

 
https://basvuru.csb.gov.tr/ 

Yetki belgesi grup tayin / itiraz / yenileme / aktivasyon ücretleri ve döner sermaye başvuru kodları: 

 
https://basvuru.csb.gov.tr/ 

Başvurunun komisyon tarafından uygun görülmesi halinde yetki belgesi grup kayıt ücretleri ve döner sermaye 
başvuru kodları: 

 
https://basvuru.csb.gov.tr/ 

 
Örneğin H grubu müteahhitlik yetki belgesi için başvuruda yatırılması gereken tutar ve döner sermaye 
başvuru kodları:  

 İlk defa müteahhitlik yetki belgesine başvuran veya daha önceden yetki belge numaralarını  
ücret yatırmadan almış olanlar için 2.500 TL(döner sermaye kodu 691) kayıt ücreti,  

 H grubu yetki belgesi grup tayin/itiraz/yenileme/aktivasyon ücreti 275 TL(döner sermaye kodu 790), 
 Başvurunun komisyon tarafından uygun görülmesi halinde H grubu yetki belgesi kayıt ücreti 1.100 TL 

(döner sermaye kodu 798), 

olmak üzere toplam tutar 3.875 TL’dir. 

Örneğin daha önceden yetki belge numaralarını ücret yatırarak almış olanlar için F grubu müteahhitlik yetki 
belgesine başvuruda yatırılması gereken tutar ve döner sermaye başvuru kodları:  

 F grubu yetki belgesi grup tayin/itiraz/yenileme/aktivasyon ücreti 1.200 TL(döner sermaye kodu 792), 
 Başvurunun komisyon tarafından uygun görülmesi halinde F grubu yetki belgesi kayıt ücreti 5.000 TL 

(döner sermaye kodu 800), 

olmak üzere toplam tutar 6.200 TL’dir. 

 

2.000 ₺ 693

Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Entegre 
Niteliğinde Olmayan Sera

Yapı Kooperatifleri ve Ticari İşletmeler

850 ₺ 692

Gerçek veya Tüzel Kişiler 2.500 ₺ 691

Geçici Yapı Müteahhidi

H G F E D C B A
275 ₺ 830 ₺ 1.200 ₺ 1.900 ₺ 2.750 ₺ 3.750 ₺ 5.000 ₺ 6.600 ₺
790 791 792 793 794 795 796 797

H G F E D C B A
1.100 ₺ 3.300 ₺ 5.000 ₺ 7.500 ₺ 11.200 ₺ 15.000 ₺ 20.000 ₺ 26.500 ₺

798 799 800 801 802 803 804 805


