2011 YILI GELİR TARİFESİ
2011 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak
hazırlanmıştır.
Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler ile belirlenen tarifeler 2011 yılı gelir tarifesi cetvelinde belirtilmemiştir.
E
N

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.1-İLAN VE REKLAM VERGİSİ
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12. maddesine istinaden, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. Daimi ilanlar yıllık
tarife üzerinden her yılın Ocak ayı içinde mükelleflerin yazılı beyanları ile tarh ve tahakkuk ettirilir. İlan Reklam Vergisi Ocak ayı için de bir defada tahsil edilir.

A
Z

TARİFE
a-) Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan
ve reklamların beher metre karesinden (yıllık)
b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık)

E
N
50,00 Ç
O
K
35,00

c-) Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici
mahiyetteki ilan ve reklamların metre karesinden (5 gün için)

10,00
d-) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metre kare için (yıllık)
e-) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için
f-)Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi (5 gün için)

g) Bina iç ve dış cephelerine yapılacak (Poster, pano,boyama, resim, yazı vs.) sabit ilan ve reklamlardan m2 (yıllık) ışıklı

75,00
0,25
0,50
100,00

h) Bina iç ve dış cephelerine yapılacak (Poster pano,boyama resim yazı vs.) sabit ilan ve reklarlardan m2 (yıllık) ışıksız

85,00
ı) Şehir merkezinde veya mücavir alanlarda Elektronik kayan yazılı reklamlardan m2 Ücreti Yıllık

850,00
j)Otobüs içerlerindeki elektronik kayan yazılı reklamlardan reklam başına

50,00
1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde)
TARİFE
Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içinde kamuya terk edilen Yol-Kaldırım, Refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı
olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması yıllık olarak belirlenir ve bu ücret sınırları arasında Belediye Encümenince
belirlenen miktar kadar "Yer Tahsis Ücreti" alınır. Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam asanlardan bu fıkrada belirtilen maksimum sınırın
2 katı kadar yer tahsis ücreti alınır.

KOMİSYON

1.500,00
15.000,00

1.3-EĞLENCE VERGİSİ
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 21. maddesinde belirtilen Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri, Eğlence Vergisine tabidir. Eğlence yerlerini
işleten gerçek veya tüzel kişiler verginin sorumlusudur.

TARİFE
3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük

KOMİSYON

7,00 TL

1.4-İŞGAL HARCI
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesi; Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne
uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 53. maddesi; İşgal harcını, işgali harca tabi yerlerin 52 inci maddesinde yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir.

1.4.A. Pazar Yerleri Tahsis Ücreti (26 Mart 2010 kanun no:5957 sayı :27533 Toptancı hallerindeki işyerleri ile pazar yerlerindeki satışyerlerinin işletilmesi
madde:11)
a)Belediyenin belirlediği Cuma Pazarı alanı içinde Cuma günü kurulan Pazarda; ayakkabı, konfeksiyon vb mal satışları için ayrılan Peron
sahiplerinden Peron başına haftalık Yer Tahsis ücreti

15,00

b)Belediyenin belirlediği Cuma Pazarı alanı içinde Cuma günü kurulan Pazarda; Sebze ve üretici bölümünden peron başına haftalık Yer tahsis
ücreti

10,00

c)Belediyenin belirlediği Cuma Pazarı alanı içinde Salı ve Pazar günü kurulun Pazarlarda Konfeksiyon bölümünde
(Ayakkabı,Züccaciye,Konfeksiyon) 1 Haftalık yer tahsis ücreti

5,00

d)Belediyenin belirlediği Cuma Pazarı alanı içinde Salı ve Pazar günü kurulun Pazarlarda Sebze ve Üretici bölümünden Peron başına 1 Haftalık
yer tahsis ücreti

5,00

e) İlimizde kurulacak olan diğer semt pazarlarından peron başına haftalık yer tahsis ücreti

5,00

f)Kent pazarı içi Balık satıcıları kapalı alan işgal ücreti günlük beher metrekare (7,5 m2 )

0,60

1.4.B. 52 nci maddenin 2 inci bentlerinde yazılı Yol, Meydan, İskele, Köprü gibi Umuma ait Yerleri İşgal Harcı
a.) Kordon Boyu, Cum. Meydanı, İskele, Sanat Sokağındaki işgallerden günlük (kapalı alan büfe,vb işgallerden) m2

2,50

b.)Cevat Paşa Mahallesi,İnönü Cad.Kemalpaşa Mah. işgallerden günlük (kapalı alan büfe, vb işgallerden) m2

2,00

c.)Barbaros Mah, İsmet Paşa Mah,Namık Kemal Mah, Esenler Mah, Fevzi Paşa Mah. işgallerden Günlük (kapalı alan büfe, vb işgallerden) (m2)

1,50

d.)Bankamatik kurulan yerlerden alınacak işgal harcı Belediye Encümenince yerin konumuna göre ücret sınırları içinde belirlenen yerin tahsisi için
yıllık olarak işgal harcı alınır.
e) Vatandaşa ait özel mülklerde ve kamuya ait alanlarda kurulan bankamatiklerin kurdukları hizmet binaları için İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünce ruhsatlandırılıp senelik alınacak ücret bu cihazların kullanımından kaynaklı çevre kirliliği yarattığı ve
buradaki kaldırımların yaya geçişini aksattığından yapılacak olan bakım, temizlik ve kaldırım düzenlemesi için her yılın ocak ayında
defaten alınacak ücret:
f.)Kamuya terkin alan (umuma ait yerler) üzerindeki diğer kapalı veya açık alanların her hangi bir maksat için günlük işgali (m2)

20.000
40.000

7.500,00

0,75

g.) Tahsisen işgal karşılığında verilen büfe devirlerinde, büfenin o yıl ki işgal harcının en fazla 12 aylık tutarını geçmeyecek miktarı belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.
h-) Belediyemize ait yerlerin kira devirlerinde en fazla 12 aylık kira tutarını geçmeyecek miktarı belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir. (birinci derece yakını ve eşi hariç)

1.4.C. 52 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı işgallerde;(Truva Caddesi yol kenarları, Barboros Mahallesi, Cevat Paşa Mahallesi vb. gibi şehrin muhtelif
yerlerinden alınacak yol otoparkı işgal ücreti)
a)Taksi ve benzeri küçük araçlardan ilk saat için

2,00

b) Taksi ve benzeri küçük araçlardan ilk saat sonrası beher saat başına

1,00

c) Jip, Kamyonet, Pikap ve benzeri büyük ebatlı araçlardan ilk saat için

2,50

d) Jip, Kamyonet, Pikap ve benzeri büyük ebatlı araçlardan ilk saat sonrası beher saat başına
e) Park metre çalıştırılan yerlerde taksi ve benzeri küçük araçlardan ilk saat için

1,50
1,50

f) Park metre çalıştırılan yerlerde taksi ve benzeri küçük araçlardan ilk saat sonrası beher saat başına

1,00

g) Park metre çalıştırılan yerlerde Jip, Kamyonet, Pikap ve benzeri büyük ebatlı araçlardan ilk saat için

2,00

h) Park metre çalıştırılan yerlerde Jip, Kamyonet, Pikap ve benzeri büyük ebatlı araçlardan ilk saat sonrası beher saat başına

1,50

1.4.D. Gelibolu Yarımada'sı Tarihi Milli Parkı'nı ziyaret edecek vatandaşların bu alanlara ziyaretlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/b maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunun 20. maddesine göre toplu taşıma sistemi ile gezdirileceğinden, buraya geçiş yapacak vatandaşlarımızın araçlarının belediyece Cuma Pazarı alanı içinde gösterilecek alan
için:
(Cuma, Salı ve Pazar Günleri hariç)

20,00
15,00
10,00

a.)Büyük yolcu otobüsü park İşgal harcı ücret (günlük)
b.)Cip, Kamyonet, Pikap ve benzeri büyük ebatlı araçlardan (günlük)
c.)Taksi ve benzeri Küçük araçlardan (günlük)
d.) Büyük Yolcu Otobüsü ,Taksi ve benzeri araçlardan ilk saat sonrası beher saat başına

1,00

1.4.E) PAZAR YERİ DEVİR VE TAHSİS ÜCRETİ
Cuma Pazarı Kapalı Pazar yerinde meclis tarafından belirlenen gün ve saatlerde kurulacak pazarlardan bir defaya mahsus olmak üzere iki direk arası 1 peron (reyon) için
a-Cuma Pazarı, Peronların devir ücreti (Her türlü gıda, temizlik vb. bir peron devri için)
b-Cuma Pazarı, Peronların devir ücreti (Ayakkabı,konfeksiyon vb. satışı yapılacak 1 peron için)

1.500,00
1.500,00

c-Cuma Pazarı, İlk defa Pazar yerinde sebze bölümünden peron tahsis edilmesi halinde

6.000,00

d-Cuma Pazarı, İlk defa Pazar yerinde konfeksiyon bölümünden peron tahsis edilmesi halinde

6.000,00

e- Salı , Pazar ve Cumartesi Pazarlarında ilk defa Pazar yerinde yer tahsis talebinde bulunanlardan katılım ücreti 1 peron için
1.5-YER TAHSİS ÜCRETi:

1.000,00
KOMİSYON

Fuar ve tanıtım amaçlı yerler için yer tahsis ücretlerini, tahsis edilecek yerin konumunu ve ilgili alanların bakım, onarım, temizlik, düzen ve güvenlik
gibi hizmetlerinin verilmesine göre alanların saatlik, günlük, aylık, sezonluk, dönemlik veya yıllık olarak tahsis edilmesini belirlemeye Belediye
Encümeni yetkilidir.
Belediyemizce, düzenlenen festivalde satış ve tanıtım amaçlı stand yerlerinden festival süresi boyunca, yer tahsis ücreti olarak, yer tahsis talebinde
bulunan esnaflardan Belediye Encümenince belirlenen ücret sınırları içinde beher metrekare üzerinden KDV dahil ücret alınır

1.000,00
25.000,00
100,00
700,00

1.6-BİLBOARD ÜCRETİ ve RAKET ÜCRETİ
Şehrimizin çeşitli yerlerinde bulunan bill-boardlara ve raketlere afiş asma talebinde bulunanlardan KDV dahil Ücret Alınır
TARİFE
a) 1 adet bil-boardın yer tahsis ücreti (haftalık)

800,00

b) 1 adet raketin bir yüzü yer tahsis ücreti (haftalık) (çift yüz kullanımında tarife tutarı 2 ile çarpılır)

400,00

c) İzinsiz asanlardan 1 adet bilboard ve raket için
2.500,00
1.7-ETKİNLİK SALON ÜCRETİ
*Salonun Kamu yararına dernek,okul,vakıf,kurum,eğitim ve öğretim kurumlarının kültürel amaçlı panel,konferans,sempozyum,açık oturum ve kuruluşların getirdiği eğitici öğretici amaçlı tiyatro vb.
faaliyetlerin tahsisi için Belediye Başkanının oluru ile salon tahsis ücreti alınmaz.
*Belediye Personelinin sadece kendileri ile ilgili düğünlerinden salon ücreti alınmaz.
*Muhtardan fakir ilmühaberi getirenlerden uygun görüldüğü taktirde, başkanlık onayı ile ücret alınmaz.
a) Sosyal Tesislerde bulunan Nikah Salonunun hafta sonu ve mesai saati dışında kira bedeli
b)Yazlık düğün salonları bir gecelik ücret
c)Konser, Tiyatro vb. eğlence etkinliğine yönelik organizasyonlarda bu ücret sınırları içinde ücret belirlemeye Belediye Başkanı veya Encümeni
yetkilidir
d)Kiraya verilen salonlar için zarar-ziyana karşılık resmi başvuru anında iade edilmek üzere depozit ücreti

350,00
500,00
600,00
1.500,00
300,00

2-ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1-BELEDİYE ŞEHİR İÇİ VE MÜCAVİR ALAN HALK OTOBÜSÜ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ:
KDV dahil ücret alınır

TARİFE
a) Şehir içi ulaşım ücreti tam
b) Şehir içi ulaşım ücreti öğrenci
c) Terzioğlu Kampüsü girişinden biniş
d) Mücavir alan (Dardonos,Güzelyalı,Çınarlı Köyü) bilet satış ücreti
e) Mücavir alan (Dardonos,Güzelyalı, Çınarlı Köyü) bilet satış öğrenci ücreti
f) 7/24 kullan at kart 2 binişlik (Kart ücreti dahil)

1,25
0,90
0,25
2,00
1,70
3,30

g) 7/24 kullan at kart 4 binişlik (Kart ücreti dahil)
h) 65 yaş ve üzeri günde 2 defa 366 binişlik (6 ay)
i) Özürlüler %40 - %60 bir binişi Şehir içi tam binişin %50
j) Özürlüler %61 ve üzeri zihinsel, işitme ve görme engellilere günde 4 defa (12 ay) 1460 biniş
k) Diğer basın kartı olanlar günde 4 defa (12 ay) 1460 biniş karşılığı
l) Sarı basın kartı olanlar (12ay) sınırsız biniş kartı
m) Serbest ve indirimli Kent kart ücreti
**Yıl içinde akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişimlere uygun olarak ücretlerin düzenlenmesi Encümence yapılır.

5,80
15,00
Tam binişin %50
ÜCRETSİZ
50,00
ÜCRETSİZ
5,00

2.2- TRAFİK HARÇLARI
Bu harçların tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sorumludur. Tahsilatlar Trafik harçları ile ilgili yönetmelik doğrultusunda tahsil ettirilir.

TARİFE
1. Halk Otobüsü ruhsat harcı ( yeni oluşum için )
2. Halk Otobüsü ruhsat harcı Devir Ücreti
3. Halk Otobüsü araç uygunluk belgesi (5 yıllık)

KOMİSYON

125.000,00
40.000,00
4.500,00

4. Şehir içi ve mücavir alanlar Ticari Taksi Devir ve Yeni oluşum harcı

1.500,00

5. Ticari Taksi ruhsat ve vize harcı

80,00
1.400,00

6. 18 Oturma yeri olan okul ve özel servis minibüs harcı (Ocak ve Temmuz 2 eşit taksitle ödenmesi)
7. Yeni: 04.06.2010 tarih/127 sayılı meclis kararı: Servis Araçları Yeni oluşum rusat bedeli
8. Yapısı itibariyle şoförden başka 18 oturma yerinden fazla oturma yeri olan Okul ve Özel Servis Otobüs harcı ( Ocak ve Temmuz 2 eşit taksitle
ödenmesi)
9. 1'den fazla araç ile güzergah izin belgesi isteyen Birlik ve Kooperatiflere (Yıllık güzargah izin belgesi) 4 Plakaya

10. Şehirler arası seyahat acenteleri servisleri ruhsat harcı (İlimizde faaliyet gösteren şehirler arası otobüs firmaları) yıllık
11. Servis (Minibüs) araç uygunluk belgesi ücreti (yıllık)
12. Servis (Otobüs) Araç Uygunluk belgesi Ücreti (yıllık)
13. Güzergah izin belgesi (yıllık)
14. Eğitime katılma belgesi ücreti (Halk Otobüsü, Servis minibüs ve otobüsü, Ticari Taksi kullanıcılarına verilecek eğitim için) Günlük- kişi başı
15. Servis araçlarını devir ücreti

2.750,00
2.700,00
300,00
500,00
150,00
200,00
175,00
25,00
2.000,00

2.3-OTOGAR ÜCRETİ
KDV dahil ücret alınır

TARİFE
a) Şehirler arası otobüs 700 km ye kadar çıkış ücreti
b) Şehirler arası otobüs 700 km den fazla çıkış ücreti
c) Şehrimiz ilçelerine mini ve midibüs çıkış ücreti
d) Otomobil, minibüs ve kamyonet tipi araç çıkış ücreti
e) Hususi araç eşya bırakıp,eşya almak için girip çıkma
Yeni: A1 Yetki Belgesi ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçların otogara giriş belgesi bedeli (yıllık)
Yeni: A1 Yetki Belgesi ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçların otogara çıkış ücreti
f) 100 kontürlük abonman kart ücreti

KOMİSYON

40,00
50,00
10,00
10,00
5,00
600,00
6,00

g) Transit otobüs ücreti

800,00
25,00

h) Şehrimiz otogarına 30 km uzak bulunan yerleşim yerlerine ait resmi plakalı belediye ulaşım araçlarının ve ticari amacı olmayıp hizmet amaçlı
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi abone kartlarından (100 kontörlük)

350,00

ı) Otobüs işletmelerine ait Şehrici Servis Araçları yer tahsis ücreti 1 araç için (aylık)
j) Ticari Taksi çıkış ücreti
k) Otogar alanında günlük otobüs park ücreti

2. 4. YAT
LİMANI
ve SANDAL
2.4.A)
SANDAL
BASEN
LİMANBASENİ
ÜCRET ÜCRETLERİ
TARİFESİ
Sandal basenine bağlanan teknelerden,
a)
0 –dahil
140 cm
enindeki
teknelerden (yıllık)
KDV
ücret
alınır
b) 141-160 cm enindeki teknelerden (yıllık)
c) 161-180 cm enindeki teknelerden (yıllık)
d) 181-200 cm enindeki teknelerden (yıllık)
e) 201cm enindeki ve yukarısı teknelerden (yıllık)
f) Kişinin teknesinin satışı halinde devir ücreti ve yeni kayıt işlemleri için
g)Sandal baseni ve yat limanında teknelere malzeme ikmali için araçların geçici olarak parklanması
h) Kordonda bakımı için karaya çıkarılan teknelerin 15 günlük bakım süresi için metresi
Yeni: Sandal Baseni Çekek Yerinde bakım için karaya çıkarılan teknelere ilk 15 gün (metresi)
ı) maddesinde belirtilen koşullarda 15 gün süre aşımında hergün için (metresi)
j) Sandal Baseninde bağlama hakkı bulunan tekne sahibi, teknesini karaya veya liman dışına çıkardığında belediyemize dilekçe vererek
müracaat edecektir. Bu şekilde boşalan yerler bir başkasına geçici olarak aylık ücret karşılığında verilir.

200,00
1,00
25,00
KOMİSYON

100,00
140,00
180,00
280,00
500,00
1.500,00
30,00
3,00
5,00
50,00

2.4.B) YAT LİMANI ÜCRET TARİFESİ
1.Yat Limanına bağlanan teknelerden
A- 0-12,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
a- Günlük limana tekne bağlama
b- 1 Haftalık limana tekne bağlama
c- 15 günlük limana tekne bağlama
d- 30 günlük liman tekne bağlama
B- 12,01-25,99 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
a- Günlük limana tekne bağlama

55,00
360,00
715,00
1.155,00
KOMİSYON

75,00

425,00
800,00
1.430,00

b- 1 Haftalık limana tekne bağlama
c- 15 günlük limana tekne bağlama
d- 30 günlük liman tekne bağlama

KOMİSYON

C- 26 m ve yukarısı boyundaki limana bağlanan teknelerden
a- Günlük limana tekne bağlama

100,00
550,00
1.100,00
1.925,00

b- 1 Haftalık limana tekne bağlama
c- 15 günlük limana tekne bağlama
d- 30 günlük limana tekne bağlama
D- Catamaran yat
a- Günlük limana tekne bağlama

KOMİSYON

120,00
630,00
1.375,00
2.280,00

b- 1 Haftalık limana tekne bağlama
c- 15 günlük limana tekne bağlama
d- 30 günlük liman tekne bağlama

KOMİSYON
b-Yat limanına akaryakıt ikmali için gelen tankerlerin giriş çıkış ücreti

4.200,00
15,00

a-Yeni yüzer iskele devir, yeni kayıt 8 metreye kadar olan balıkçı sandalı

2.500,00

b- Yeni yüzer iskele devir, yeni kayıt 8 metreye kadar olan küçük yelkenli

3.500,00

c-Yeni yüzer iskele devir, yeni kayıt 8 metre-26 metre arası

4.500,00
5.500,00

a- Acentelere ait teknelerden (yıllık)

KOMİSYON

d-Yat limanı içi tüm ebatlar devir/yeni kayıt
e-Yat limanında bağlama hakkı bulunan tekne sahibi, teknesini karaya veya liman dışına çıkardığında belediyemize dilekçe vererek
müracaat edecektir. Bu şekilde boşalan yerler bir başkasına geçici olarak aylık ücret karşılığında verilir.

100,00

2.Şehrimizde sürekli ikamet eden Özel teknelerden,
*Yat limanına bağlı teknelerin, günlük bağlama fiyatına elektrik ve su ücretleri dahildir.

a) Boyu 0-8 m arasında şehrimiz limanına kayıtlı teknelerden (yıllık)

1.400,00
1.600,00

b) Boyu 0-8 m arasında şehrimiz limanına kayıtlı olmayan teknelerden (yıllık)
c) Boyu 8,01-12 m arasında şehrimiz limanına kayıtlı teknelerden (yıllık)

2.000,00

d) Boyu 8,01-12 m arasında şehrimiz limanına kayıtlı olmayan teknelerden teknelerden (yıllık)

5.000,00

c) Boyu 12,01-15 m arasında şehrimiz limanına kayıtlı teknelerden (yıllık)

3.000,00

d) Boyu 12,01-15 m arasında şehrimiz limanına kayıtlı olmayan teknelerden teknelerden (yıllık)

4.500,00

e) 15.01 m ve üzerindeki boyda bulunan şehrimiz limanına kayıtlı olan teknelerden (yıllık)

4.500,00

f) 15.01 m ve üzerindeki boyda bulunan şehrimiz limanına kayıtlı olmayan teknelerden teknelerden (yıllık)

6.000,00

3.Kamu Kurum ve Kuruluşların Eğitim ve Araştırma ve Resmi Dairelere ait Hizmeti Yapan Teknelerinden,
a) 0-12 m boyundaki teknelerden (yıllık)

2.000,00

b)12,01-25 m boyundaki teknelerden (yıllık)
3.500,00
c)Kamu kurum ve kuruluşlara ait teknelerin yalnız 1 tanesinden bağlama ücreti alınmaz. Diğer teknelerden 3. madde de belirtilen şekilde bağlama ücreti alınır. Bağlı bulunan tüm tekneler
elektrik ve suya abone olmak suretiyle ücretlerini kendileri öderler. 3. maddenin “a”ve “b” bentlerindeki fiyatlara elektrik ve su ücreti dahil değildir. (24 saat sürekli kullanıldığı göz önünde
bulundurulduğundan)
** Yat limanına bağlı yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen ücretlere elektrik ve su ücretleri dahildir.
Sandal Basenine ve Yat Limanına bağlanan Tekne ve Yatların Tahakkukları o yılın Ocak ayında yapılır. Bu bedelin %50 si Mart ayı sonuna kadar, %50 si Eylül ayı sonuna kadar 2 eşit taksitte
ödenir.
Zamanında ödemeyenlere aylık yasal faiz oranında gecikme zammı ile birlikte ödenir. Tahsilatların takibi ve tahsili yat limanı sorumlusu tarafından yapılır.

3-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3. 1. HOPARLÖR YAYIN ÜCRETİ
*KDV dahil ücret alınır.
*Kamu kurum ve kuruluşların yaptırdıkları ilanlardan bu ücretlerin %50 si alınır.
*15 dakika üzeri yayın süresi olan kaset vb. kabul edilmez.
*Ölüm ilanı ve kan anonslarından ücret alınmaz.
*Hafta sonları ölüm ve kan anonsları dışında ilan yapılmaz.

TARİFE

KOMİSYON

a) 30 Kelimeye kadar günde iki defa
b) 50 Kelimeye kadar günde iki defa
c) Reklam amaçlı teyp kaseti vb. yayınlar için, 5 dakikalık yayın için
d) 5 dakika üzeri her dakika için

100,00
140,00
210,00
35,00

3.2. NİKAH KIYMA ÜCRETİ
*Engelliler, sosyal hizmet kurumlarından yetişmiş kişiler, şehit çocukları ve gazilerden nikah kıyma ücreti alınmaz.
*Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahlardan ücret alınmaz.
Dilekçelicüzdanı
talebe bağlı
mesai
saati içinde
ve dışında,
*Nikah
ücretiolarak,
ve nikah
için alınacak
ücretler
vatandaşın okuyacağı biçimde Nikah Salonuna asılır.
*Tahakkuk ve tahsilatından Yazı İşleri Müdürlüğü sorumludur.
a) Hafta içi günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
b) Hafta sonu günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
c) Hafta içi günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
d) Hafta sonu günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
e) Mesai saatleri dışında, belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenlerinden
f) Nikah salonunun hafta sonu ve mesai saati dışında kira bedeli

4-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.1. BELEDİYE WEB SAYFASINA REKLAM VERME

250,00
300,00
350,00
400,00
150,00
350,00

KDV dahil ücret alınır. Ayrıca bu reklamlara ait ilan reklam vergisi tahakkuk ettirilir

TARİFE
www.canakkale.bel.tr adresine aylık banner reklam verme ücreti

50,00
100,00

www.canakkale.bel.tr adresine aylık flash reklam verme ücreti

4.2. 90. YIL GÖSTERİ MERKEZİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği 90. Yıl Gösteri Merkezi’nin işletme, kullanma, tahsis ve
gelirleri Çanakkale Belediyesine devredilmiştir.
Protokolde belirtilen faaliyetler dışında düzenlenecek etkinlik ücretleri için;

TARİFE
a)Devlet daireleri ve devlet okulları

ÜCRETSİZ

b)Özel tiyatro

500,00
750,00
500,00
500,00
750,00

c)Konser
d)Konferans-Panel
e)Okul faaliyetleri (ÖZEL)
f)Gösteri

5-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
5.1. KÜLTÜR SANAT YAYINLARI
a) Basılı yayın maliyetine ek olarak %10 ücret ilave edilerek satışı yapılır.

5.2. ÇANAKKALE BELEDİYEMİZCE AÇILACAK KURS ÜCRETLERİ
YAZAR SANATÇI EVİ KURSLARA KATILIM ÜCRETİ
a) Kurs katılım ücreti (Tam)

20,00
10,00

b) Kurs katılım ücreti (Öğrenci -Öğrenci kimlik kartı ile)

5.3. ERKAN YAVUZ DENEYSEL SANAT ATÖLYESİ
TARİFE
a) Tiyatro Çalışmaları (Haftalık)

100,00
25,00
25,00

b) Panel- Toplantı (Günlük)
c)Film Gösterimi (Günlük)

6-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6.1 -İLAÇLAMA ÜCRETİ
Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların mülklerini ilaçlatma amacı ile Belediyemize müracaat etmeleri halinde ilaç bedeli kendilerine ait olmak üzere, (KDV Dahil Ücret Alınır)

TARİFE

KOMİSYON

55,00
65,00

a - 0-99 m2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti
b - 100 m2 – 199 m2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti
c - 200 m2 (dahil) ve üzeri alanların ilaçlama ücreti her 1 m2 ilave için

0,35

6.2- PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ SATIŞ ÜCRETLERİ:
Not: Plastik konteynerlerin imalatı artık Türkiye'de yapılmaktadır bu nedenle tarife değişikliği istenmemektedir.

TARİFE
A - 120 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli

95,00

B - 240 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli

120,00
600,00

C - 770 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli
D - Katılım Payı (Daire Başına)

45,00

6.3- KATI ATIK BERTARAF ÜCRETLERİ:
TARİFE
A - Katı Atık Bertaraf Ücreti

7-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.1-İŞ MAKİNELERİ TAHSİS ÜCRETLERİ
Saatlik (KDV Dahil Ücret Alınır)

TARİFE

KOMİSYON

a)FE-28 Kepçe
b)953 Kepçe .

300,00
300,00

c)FR-15 (Fiat Allis) Loder

240,00
380,00
500,00
260,00
240,00
275,00
300,00
260,00
285,00
120,00
100,00
150,00

d)D8-K Dozer
e)105A-(Fiat Allis) Greyder

f)120G (Katerpiller) Greyder
g)3CX JBC Kepçe Ekskewatör-Loder
h)Kompresör
ı)Tır
j)Forklift / Silindir
k)Kamyonlar (Şehir içi)
l)Sepetli Elektrik Hat Bakım Aracı
m) Küçük Süpürge Aracı
n) Büyük Süpürge aracı
Belediyemiz sınırları içinde yukarıda yazılı ücretler , mücavir alan içinde yapılacak çalışmalar için talep edilen aracın 1 saatlik çalışma ücreti olarak karşısında yer alan ücretin bir buçuk katı alınır.
Belediye ve mücavir alan sınırlarımız dışında ise (gidiş+geliş) mesafesinin 1/10’ miktarı saat ücreti ile çarpılır, KDV dahil ücret alınır.

7.2-YOL ve MEYDANLARIN TAHRİBAT ÜCRETLERİ
Su, kanal, TEDAŞ, TELEKOM ve doğalgaz bağlamalarında oluşacak tahribatlardan (KDV Dahil Ücret Alınır)

TARİFE
a)Parke kaldırım+ Yol (m²)
b)Sathi Kaplama (m²)
c)Klinker tuğla (m²)
d)Bordür (mt) taşla klinker tuğla
e)Asfalt,beton yol ( (m²)) sinden
f)karosimon kaldırım ( (m²)) sinden

KOMİSYON

100,00
60,00
200,00
150,00
165,00
60,00

7.3- SES DÜZENİ KURMA ÜCRETİ
(KDV Dahil Ücret Alınır)

TARİFE
a) Kamu yararına çalışan derneklerden, okullardan ücret alınmaz
b) Kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleri haricinde bulunan dernek, vakıf, klüp vb oluşumlardan

KOMİSYON

60,00

c) Kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleri haricinde bulunan dernek, vakıf, klüp vb oluşumların "EĞİTİM" amaçlı faaliyetleri için
d) Resmi Kurum talepleri (Resmi ve dini bayramlar hariç)
e) Meslek odaları ve Temsilcilikleri
f) Diğer taleplerde

30,00
275,00
220,00
480,00

7.4-CURUF VE MOLOZ DÖKME ÜCRETİ
(KDV Dahil Ücret Alınır)

TARİFE

KOMİSYON

a)Kalorifer cürufu attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer için
ücret alınır.

260,00

b) Moloz attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer için .

390,00

c)Yükleme işini de Belediyenin yapması halinde nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti alınır.

7.5- TOPRAK HARFİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ve YÜKLEME - TAŞIMA ÜCRETİ
(Belirlenen Tarifeye KDV Dahil Değildir)

TARİFE

KOMİSYON

a.Şahısların veya Kurumların (TEDAŞ, TELEKOM, Doğalgaz vb.) Kent içinde, kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan harfiyatın
belirli bir yerde toplanması amacı ile harfiyat belediyenin göstereceği bir alana dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi zorunludur. Hafriyat Döküm Yeri
Gösterme Ücreti (1m3)

1,80

b.Şahısların veya Kurumların(TEDAŞ, TELEKOM ,Doğalgaz vb.)Kent içinde kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan harfiyatın
yüklemesi talepte bulunanlarca yapılması ve harfiyatın belediyenin göstereceği alana belediyece taşınması halinde "nakliye ücreti" her bir sefer için
belediyenin göstereceği bir alana taşınması belediyece yapılması durumunda. yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere Harfiyat Döküm
Yerine Nakliye ücreti her bir sefer için

300,00

c) Kazıdan çıkan harfiyatın yükleme işinin belediyece yapılması durumunda. Nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti alınır.

8-PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
8.1. AĞAÇ SATIŞ ve PEYZAJ DÜZENLEME ÜCRETLERİ
Belediye sınırları içinde yeşil alan düzenlemeleri, refujlerde meydana gelen hasarların tazmini için;
(Belirlenen Tarifeye KDV Dahil Değildir)

TARİFE

a) Yaprağını döken ağaçlardan (her yaş için)

KOMİSYON

25,00
30,00
35,00
52,00
52,00

b) İğneli ağaçlar (her yaş için)
c) Çim ve çiçek alanlarının düzenlenmesi (m²)
d) Fidan çukuru açma (saati)
e) Sevgi Fidanı belge ücreti

8.2. MEZAR YERİ ÜCRETLERİ
KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE

KOMİSYON
1.290,00
a) 1.sınıf anıt mezar yeri Ücreti (Aile Mezarlığı 2 Kişilik)
b) 2 .sınıf anıt mezar yeri almak isteyenlerden (1,5x3 m²) (1 kişi)
260,00
c) Definden önce mezar yeri almak isteyenlerden (1kişi)
460,00
d) Cenaze sahiplerinin eş, dost, akrabalarının Kabristanlığa götürülüp geriye getirilmesi için otobüs Kiralama ücreti.
80,00
ÜCRETSİZ
e) Şehit ailelerinin 1. derece yakınları ve eşine (belgelemek koşulu ile) 2. sınıf anıt mezar yeri almak isteyenlerden
f) Defin öncesi mezar yeri almak isteyen e maddesinde belirtilen şahıslardan ücret alınmaz
g) Her bir mezar yeri için Mezar inşaatı yaptırmak isteyen mezar sahiplerinden o yılki meclisce belirlenen tarife üzerinden KDV dahil 5 m3 su bedeli alınır.
h) 3. Sınıf Mezar yerleri (kimsesizler ve bebekler için) ücret alınmaz
ı) Dört adet mezar yerinden fazla satış yapılmaz.
j) Asker, polis ve kamu personelinden görevi başında şehit olanlar ile gazilerin ve kimsesiz, yardıma muhtaç fakir vatandaşların cenazeleri ücretsiz olarak defnedilir.
k) İstiklal madalyası alan gazilere ve eşlerine, şehit askerlere, Kore ve Kıbrıs gazilerine vefatları halinde ücretsiz yer tahsisi yapılır. Tahsis edilen mezar yerlerini kullanma hakkı hiçbir şekilde 2
nci veya 3 ncü şahıslara devredilemez.
l) Cenaze aracı hizmetlerinden ücret alınmaz.

9-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
9.1. BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ
KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE

KOMİSYON

a) Normal Baca ( her bir baca )

35,00
300,00
400,00

b) 10 daireye kadar Apartman kalorifer bacası
c) 10 daireden sonrası Apartman kalorifer bacası
d) Toplu Konut, Siteler

500,00
500,00
35,00
450,00

e) Otel, Motel, Özel Yurt Pansiyon
f) Kat kaloriferi
g) Resmi dairelerin kalorifer bacası

9.2. İTFAİYE ARAÇLARININ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE
300,00
400,00
200,00
50,00

a) Şehir içi (1 saat)
b) Mücavir alan (1 saat)
c) Pancar motoru ile çalışma (özel talep halinde) (1 saat)
d) Kapalı kalan kapıları balkondan İtfaiye aracı ile açma işlem ücreti
e) Yangın, doğal afet, ilk yardım, kurtarma vb. gibi durumlarda ücret alınmaz

9.3. SU TAŞIMA ÜCRETLERİ
(1 sefer için) KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE

KOMİSYON

a) Şehir İçi
b) Mücavir Alan
c) Belediye ve Mücavir alan dışı gidilecek yerin mesafesi (gidiş-geliş) km’ si ile mücavir alan taşıma ücreti bedeli (b) nin 1/10 çarpılması sonucu çıkan bedel kadar ücret alınır.

10.1- SIHHİ İŞYERLERİ

200,00
350,00

10-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE
a- 1 sınıf

KOMİSYON

160,00

130,00
110,00

b- 2 sınıf
c- 3 sınıf

10.2-UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE İŞ YERLERİ
TARİFE

KOMİSYON

165,00

Umuma açık istirahat ve eğlence işyerleri

10.3- GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİ
TARİFE

KOMİSYON

680,00
460,00
235,00

a- 1 sınıf GSM
b- 2 sınıf GSM
c- 3 sınıf GSM

10.4- İŞYERİ TEFTİŞ DEFTERİ
TARİFE

KOMİSYON

65,00

İş yeri teftiş defteri

10.5- İŞYERİ 1 m2 RUHSAT HARCI
TARİFE

KOMİSYON

1,00

İşyeri Ruhsat Harcı (1 m²)

10.6- RUHSAT YENİLEME ÜCRETİ
TARİFE

KOMİSYON

100,00

Ruhsat yenileme ücreti

10.7- EVRAK ONAYLAMA
TARİFE
30,00

Evrak Onaylama ücreti

10.8- CANLI MÜZİK İZNİ
TARİFE
190,00

Canlı Müzik izin ücreti

10.9- MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ
TARİFE
Mesul Müdürlük Belgesi düzenleme ücreti

65,00

10.10-HAFTA TATİLİ (Pazar Günü) RUHSATI HARCI
TARİFE
a- Sıhhi İş yerleri

190,00

b- Gayri Sıhhi İş yerleri
1 sınıf GSM

680,00

2 sınıf GSM

410,00
275,00
310,00

3 sınıf GSM
c- Umuma açık istirahat ve eğlence Yeri

11-HAL MÜDÜRLÜĞÜ
11.1- HALLER
KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE
1-2010 yılında toptancı halinde yer tahsis ücreti 1-6 nolu ya kadar olan dükkanlar için günlük
2- 7 - 20 nolu kadar olan dükkanlar için günlük
3-Yer tahsislerinde hal yönetmeliği uyarınca alınacak nakit veya banka teminat mektubu miktarı alınacaktır.
4- Halde satılan her türlü yaş sebze ve meyveden %2 belediye payı (hal resmi) alınacaktır.(26 Mart 2011'den itibaren %1 hal dışındaki toptan satışlardan %2 olarak alınacaktır)

13,00
12,00
3.000,00

5- Belediye mücavir alan içinde sebze ve meyvenin, toptancı hal dışında toptan ve toptancı halden satın alınmadan perakende satılması durumunda malların toptancı hale girişi sağlanarak açık
arttırmayla satışı yapılarak Belediye payı %25 olarak alınır. Alınan bu bu payın yarısı malı yakalayan Görevlilere eşit oranda ödül olarak verilir.
6-Hal dışında müstahsil makbuzuyla üreticilerden mal alanlardan mal alış bedeli üzerinden %15 belediye payı alınır. Belediye payını ödemediklerinin tespiti halinde ise oran %30 olarak alınır.

7-Balık hali yer tahsis ücreti (günlük)

14,00

8- Yer tahsislerinde alınacak banka teminatı miktarı
*ayrıca balık halinde satılan ürünlerden satış bedeli üzerinden %3 rüsum alınır.

3.000,00

7-Balık halinde ve sebze halinde su ürünleri kooperatif birliklerine ve merkez sebze üretici birliklerine yer tahsis ücretlerinde %50 indirim uygulanır.

12-SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
12. 1. SU İŞLETME ŞEFLİĞİ HİZMET ÜCRETLERİ
TARİFE
1- Konut Proje Sıhhi Tesisat tasdik ücreti (Bağımsız bölüm başı)

35,00

2-İş yeri Proje Sıhhi Tesisat tasdik ücreti (Bağımsız bölüm başı)

40,00

3-Konut Proje Sıhhi Tesisat kontrol ücreti (Bağımsız bölüm başı) (İskan)
4-İş yeri Proje Sıhhi Tesisat kontrol ücreti (Bağımsız bölüm başı)

(İskan)

5-Su şebeke iştirak payı (Bağımsız bölüm başı).
6-Ana su şebeke hattına bağlama ücreti (Bina başı)
7-Yeni Abone kayıt işlem ücret.
8-İnşaat Depozite ücreti (site, kooperatif gibi)
9-İnşaat Depozito ücreti (Müstakil bina)
10-Mesken depozite ücreti.

35,00
40,00
35,00
70,00
70,00
650,00
330,00

11-İş yeri depozite ücreti. Küçük İş yerleri (100 m² kapalı alana sahip Terzi ,Konfeksiyon, Büfe)

60,00
130,00

12- Büyük İş yerleri depozito ücreti(100 m² üzeri kapalı alana sahip Fırın, İmalathane,Lokanta vs..)

330,00

13-İlk abonelik bağlama ücreti
14-Kesme bağlama ücreti
15-Akıllı sayaç kart bedeli.

45,00
20,00
15,00

19- Belediyemizce, sayaç ücreti,sayaç bağlama ve mühürleme (Belediyemizce aboneye satılan ve montajı yapılan sayaçlar için)

0,15
25,00
15,00
47,50

20-Mekanik sayaç ücreti

35,50

16-Akıllı Sayaç kira bedeli (günlük)
17-Zayi olması sebebiyle verilen kart
18-Sayaç Bağlama, plaka ve mühürleme ücreti (abone tarafından alınan sayaçlar için)

21-Kilit Kırma

150,00
5,00

22-Plaka ve Mühürleme ücreti

12. 2. İÇME SUYU ÜCRETLERİ (AKILLI SAYAÇ)
a )ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK SAYAÇ-AKILLI SAYAÇ KULLANAN ABONELERİN İÇMESUYU SATIŞ TARİFESİ

TARİFE
MESKEN
TURİSTİK OTEL

2,02
2,02

ÖĞRENCİ YURTLARI (Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı)

2,02

TİCARETHANE

4,02
2,02
2,02
4,02
4,02
4,02
7,80
7,80
2,78
2,78
2,78
2,78
4,02
4,02
16,33
16,33
16,33
2,02
4,02
1,01
1,01
2,02
1,01
2,02
3,07
4,09
2,02
3,50
0,26

WC
NORMAL OTEL
HAMAM
FABRİKA
GEÇİCİ ABONE
İNŞAAT
BAHÇESUYU
OKUL
ÜNİVERSİTE
HASTAHANE
SAĞLIK OCAĞI
ASKERİ BİRLİK ve BİRİMLER
RESMİ DAİRE
İSKELE (Arabalı Vapur)
YERLİ GEMİ
YABANCI GEMİ
PERSONEL
ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL)
ÖZÜRLÜ
KONUK ÖĞRENCİ
DEVLET SU İŞLERİ
ŞEHİT - GAZİ

(Şehit aileleri,1. derece yakınlarına, Gazilerin sadece kendilerinden )

BAĞLI BELEDİYELER
MÜCAVİRALAN
MÜCAVİRALAN (Ticarethane)
SİTELER (Apartmanlar-Ortak Sayaç)
İNŞAAT MESKEN
HAMSU (Şebeke kendine ait)

12. 2. İÇME SUYU ÜCRETLERİ (MEKANİK SAYAÇ)
b )MEKANİK SAYAÇ KULLANAN ABONELERİN İÇMESUYU SATIŞ TARİFESİ
Gereksiz su kullanımını önlemek, su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla tarifelerin tüketim miktarlarına göre kademeli şekilde düzenlenmesi esastır.
*Su tahakkuk kayıplarını önlemek için 10 YILLIK Kullanım süresini dolduran Mekanik su sayacı abonelerine tebligat gönderilerek su sayaçlarının değiştirilmesi bildirilir. Değiştirmiyen abonelerin
,Mekanik su sayaçları Belediyemizce resen değiştirilerek gelir tarifemiz içersindeki sayaç,montoj, mühür ve plakalama bedeli 3 eşit taksitte su faturasına yansıtılır.
*Mekanik Su Sayacı kullanan abone gruplarına bilinçli su tüketimine yönlendirmek, su tasarrufunu sağlamak amacı ile Ön Ödemeli Elektronik Su Sayacı, su tüketimi fazla olan abonelerden
başlanarak mekanik su sayacı kullanan tüm abonelere takılabilir.
1-Su satış bedellerine KDV dahil değildir.
2-Tahakkuklar aylık tahakkuk olarak verilir.
3-Akıllı ve mekanik sayaç kullanan abonelerin yukarıdaki su satış ücretleri her ayda bir % 1 arttırılarak uygulanır. Yarım Yeni kuruş ve üzerindeki değerler bir yeni kuruşa, alttaki değerler ise
yarım yeni kuruşa tamamlanır.

TARİFE

0-18

19-25

26 m3 üzeri

MESKEN

2,83
5,68
3,98
2,83
5,45
2,83
3,98
5,45
5,45
5,45
7,80
13,60
3,50
4,61
4,61

3,44
7,09

4,44
7,80
3,98
2,83
5,45
4,44
3,98
5,45
5,45
5,45
7,80
13,60
3,50
4,61
4,61

Mesken Olupta şantiye tipi olanlar
TURİSTLİK OTEL
ÖĞRENCİ YURTLARI (Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı)
TİCARETHANE
WC
NORMAL OTEL
HAMAM
FABRİKA
GEÇİCİ ABONE
İNŞAAT
APARTMAN –SİTE –BAHÇESUYU
OKUL
ÜNİVERSİTE
HASTAHANE
SAĞLIK OCAĞI
ASKERİ BİRLİK ve BİRİMLER
RESMİ DAİRE
GEMİ
PERSONEL
ÖZÜRLÜ
KONUK ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ YURTLARI
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (şebeke kendilerine ait)
ŞEHİT - GAZİ (Şehit aileleri,1. derece yakınlarına, Gazilerin sadece kendilerinden )
BAĞLI BELEDİYELER
MÜCAVİRALAN
MÜCAVİRALAN (Ticarethane)

3,44

4,61
5,45

4,61
5,45

5,45
16,19
2,83
1,36
1,36
4,14
0,93
1,36
2,83
3,94
6,68

5,45
16,19
4,44
1,981,98
4,14
0,93
1,98
2,83
5,56
6,68

3,44
1,77
1,77

1,77
4,44

Mücavir alan (Şebeke kendine ait)

2,02
2,83
0,36

SİTELER (Apartmanlar-Ortak Sayaç)
HAMSU (Şebeke kendine ait)

2,02
2,83
0,36

12.3.VİDANJÖR ve KANAL AÇICI ARAÇLARIN ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE
a)Şehir içi vidanjör ücreti (1 sefer için)

60,00

b)Mücavir alanlarda vidanjör ücreti (1 sefer için)
c)Şehir içi kanal açma için (kanal açma aracı ile) metre
d)Mücavir alanlarda kanal açma için (kanal açma aracı ile) metre

170,00
60,00
170,00

e)Kanal açıcı ve vidanjör hizmetlerinden resmi kurum ve kuruluşlardan (lojmanlar hariç) okul ve camilerden ücret alınmayacaktır.
f)Kent içinde kanalizasyon şebekesi mevcut olmayan yerlerden vidanjör ücreti alınmaz

12.4. İÇME SUYU ve KANALİZASYON HATTI- ŞEBEKESİ BAĞLAMA ÜCRETLERİ
KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE
a) Asfalt,beton,parke kaldırım zeminlerde kanal kazma ücreti 1 metre
b)Toprak zeminlerde kanal kazma ücreti 1 metre için
c)Konut Proje Tasdik ücreti (Bağımsız bölüm başı)
d)İş yeri Proje tasdik ücreti (Bağımsız bölüm başı)
e)Konut proje kontrol ücreti (Bağımsız bölüm başı)
f)İş yeri proje kontrol ücreti (Bağımsız bölüm başı)
g)Kanal Şebeke iştirak payı (Bağımsız bölüm başı)
h)Kanal şebeke hattına bağlama ücreti (Bina başı)
ı)Bina abone vana bulma ve parsel bulma ücreti
i)Şebekeden abone kesme ücreti
j) Kanal kot tutanağı
k) Parsel ya da ada içi içme suyu şebekesi teknik altyapı proje onayı

80,00
50,00
35,00
40,00
35,00
40,00
70,00
70,00
110,00
110,00
85,00
35,00
35,00

l)Parsel ya da ada içi kanalizasyon şebekesi teknik altyapı proje onayı
m) İçme suyu ve kanal taşıma bedeli: İmar plan tadilatı sonrasında yapı adası ya da parseli içinde kalan içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin terkli alan ya da yola taşınabilmesi için Su
Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından çıkarılacak keşif oranında bedel alınır.
n)25 KW'lık jeneratör kira bedeli günlük Akaryakıt hariç
o) 60 KW'lık jeneratör kira bedeli günlük Akaryakıt hariç
ö)Motopomp kira bedeli 1 saatlik (akaryakıt dahil)

220,00
260,00
200,00

12.5. ARITMA TESİSİ BİRİMİ
Fiziksel (Mekanik)

TARİFE
150,00
250,00
350,00
450,00

Q < 50
50 < Q < 250
250 < Q < 1000
Q > 1000
Fiziksel + Biyolojik

TARİFE
400,00
600,00
800,00
1.000,00

Q < 50
50 < Q < 250
250 < Q < 1000
Q > 1000
Fiziksel + Kimyasal

TARİFE
400,00
600,00
800,00
1.000,00

Q < 50
50 < Q < 250
250 < Q < 1000
Q > 1000
Fiziksel + Biyolojik + Kimyasal

TARİFE
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00

Q < 50
50 < Q < 250
250 < Q < 1000
Q > 1000

B) İÇME SUYU- ATIKSU ANALİZ ÜCRETLERİ
PARAMETRELER

SU (X)

ATIKSU (X)

TARİFE
1 Alkalinite
2 Asidite
3 Bulanıklılık
4 Toplam Askıda Katı Madde
5 Toplam Çözünmüş Madde
6 K.O.İ
7 P.H.
8 Elektriksel İletkenlik
9 Sıcaklık
10 Serbest Klor
11 Oksijen Doygunluğu (%)
12 Çözünmüş Oksijen
13 Toplam Sertlik
14 Tuzluluk
15 Florür (F)
16 Krom -VI(Cr)
17 Sülfat
18 Amanyum Azotu
19 Nitrat Azotu
20 Nitrit Azotu

25,00
25,00
15,00
35,00
30,00
45,00
15,00
15,00
15,00
35,00
20,00
20,00
30,00
15,00
50,00
50,00
50,00
45,00
50,00
50,00

21 Serbest Siyanür
22 Klorür
23 Aluminyum (Al)
24 Bakır (Cu)
25 Bor (B)
26 Demir (Fe)
27 Kadmiyum (Cd)
28 Kurşun (Pb)
29 Mangan (Mn)
30 Nikel (Ni)
31 Fekal Koliform
32 Toplam Koliform
33 Pseudomonas Eruginosa
34 Streptococcus Faecalis

50,00
50,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
35,00
65,00
50,00
50,00

13-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13.2 HAYVAN KESİM ÜCRETİ
KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE
a) Oğlak kesim ücreti(adet)
b) Kuzu kesim ücreti(adet)
c) Koyun kesim ücreti(adet)
d) Keçi kesim ücreti(adet)
e) Büyükbaş hayvan (dana, inek, manda, deve) kesim ücreti adedi
f)Belediye mezbahasında kesimi yapılan hayvanların etlerinin belediye sınırları dışına nakliyesinden km.

3,00
3,50
5,50
3,50
35,00
3,50

13.3 DIŞ KESİM (ŞEHİR DIŞINA YAPILAN) ÜCRETİ
KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE
a) Küçükbaş hayvan (koyun, kuzu, keçi,oğlak)
b) Büyükbaş Hayvan (dana, inek, manda, deve)

6,00
60,00

c)Dış kesimi yapılan hayvan etlerinin nakliyesi mal sahibine aittir.

13.4 KARKAS (ET) NAKLİYE ÜCRETİ:
KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE
a) Oğlak Taşıma ücreti (adet)
b) Kuzu taşıma ücreti (adet)
c) Koyun taşıma ücreti (adet)
d) Keçi taşıma ücreti (adet)
e) Büyükbaş hayvan (dana, inek, manda, deve) taşıma ücreti adedi

1,00
2,00
2,00
2,00
30,00

13.5 KARANTİNA,TEŞHİS,OPERASYON,TEDAVİ VE OTOPSİ
ÜCRETİ
KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE
a) Küçükbaş hayvan (koyun, keçi, kuzu, oğlak otopsi ücreti (adet)
b) Büyükbaş hayvan (sığır, manda, deve, at) otopsi ücreti (adet)
c) Kanatlı hayvan otopsi ücreti (adet)
d) Karantina ücreti (10 günlük) (beslenme ihtiyacı hayvan sahibine aittir)
e) Köpek/ kedi kısırlaştırma (ovaribhisterektomi)

25,00
50,00
25,00
75,00
80,00

f) Kuduz hastalığı teşhislerinde karantina ücreti alınmaz.
g) Kastrasyoın
h) Muayene
ı) Pansuman, Bandaj
i) Antiparazit ilaç uygulaması
j) Traş

70,00
40,00
30,00
30,00
30,00

13.6 KAYIT VE AŞILAMA ÜCRETİ:
KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE
a) Hayvan aşı kimlik belgesi
b) Hayvan kayıt belgesi
c) Hayvan aşılama(ilaç alımı hayvan sahibine aittir)

20,00
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ

14-İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
14.3- İMAR DURUM ÜCRETİ
*KDV Dahil Ücret Alınır

TARİFE
1. Normal imar parseli için, toplam inşaat alanının 100 m² kadar
2. Normal imar parseli için,toplam inşaat alanının 100 m²’den üzerindeki her m² için sonrası
3. İmar uygulaması yapılmamış parsellerden

150,00
0,60
600,00

4.Mücavir alan sınırları ve planı olmayan alanlarda yapılan uygulamalarda yazılı imar durumu için

200,00

14. 4-İMAR PLANI veya PLAN TADİLAT DOSYASI YERİNDE İNCELEME ve RAPOR ÜCRETİ
* Aynı parsel için, aynı içerikli olarak hazırlanıp müracaatı yapılan değişiklik önerileri için dosya inceleme ve rapor ücreti bir kereye mahsus olmak üzere alınır.

TARİFE
a) İlave/mevzi imar tadilat imar planı dosyası için (1/5000-1/1000)
b) İmar uygulaması için dosya kontrol ücreti

1.000,00
150,00

14. 5.TEKNİK BELGE KONTROL ÜCRETLERİ
a- Kot alım ücreti
Yol kot tutanağı ücreti

b) İmar adası nokta koordinatlarının verilmesi ücreti :

90,00

İmar adası nokta koordinatlarının verilmesi ücreti (Parsel başına)

10,00

c) Temel üstü kontrol ücreti
1. Parsel içindeki bir bina için
2. Aynı parselde ilave her bir bina için
3. Temel Üstü Kontrol Ücreti

90,00
65,00
30,00

d) Bina aplikasyon kontrol ücreti
Bina aplikasyon kontrol ücreti

90,00

e) Kat mülkiyetine esas röterli kroki ücreti
Kat mülkiyetine esas röterli kroki ücreti

110,00

f) Fotoğraf tasdik ücreti
Her bir fotoğraf için

35,00

14.6.TEMEL HAFRİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ÜCRETİ
TARİFE
İnşaatlardan çıkan harfiyat ve molozların belirli bir yerde toplanması amacı ile belediyenin göstereceği bir alana mülk sahibi yada
müteahhit kendi aracı ile harfiyat ve moloz nakli kendisine ait olmak üzere Ruhsat aşamasında, binanın parseldeki iz düşüm m² si ile
bodrumsuz binalar için 1.5 mt.nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti

1,50

Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m'nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti
çarpılması sonucu çıkan miktar kadar temel hafriyat döküm yeri ücreti alınır.

1,50

14.7. TEMEL ATIKSU ÜCRETİ
Belediyeye ait yağmur suyu kanallarının ve su kanallarının kullanılması , kamuya ait yolların kullanılması halinde temel atık su ücreti alınır. Su tahliyesi gerekmemesi durumunda tutulan rapor ve
tutanakla yapılan tespite göre bu ücretler alınmaz.

TARİFE
a- Ruhsat aşamasında, bodrumsuz binalarda
b- Ruhsat aşamasında, bodrumlu binalarda

100,00
160,00

14. 8. AVAN VEYA RÖLÖVE PROJE KONTROL-TASTİK ÜCRETİ
TARİFE
Bağımsız bölüm başına

90,00

14.9. ASANSÖR İŞLETME RUHSATI ÜCRETİ
TARİFE
a) Her bir asansör başına işletme ruhsat ücreti (KDV dahil)
b) Yıllık Asansör Kontrol Ücreti

265,00
165,00

14. 10. İMAR PLANI FOTOKOPİ ÜCRETİ ve FOTOKOPİ ÇEKİMİ
Onaylı imar plan fotokopisi imar durumu yerine geçmez.

TARİFE
a- Şeffaf küçük fotokopi (A-4) (adedi)

35,00

b- Şeffaf büyük fotokopi (A-3) (adedi)

45,00
30,00
30,00

c-Küçük fotokopi çekimi (A4) (adedi)
d-Büyük fotokopi çekimi (A3) (adedi)

14. 11. BİLGİSAYAR ÇIKIŞLI İMAR PAFTA VE BELGE ÜCRETİ
(KDV Dahil Ücret Alınır)

TARİFE
a-Ozalit kopya paftası için (adedi)
b-Şeffaf ozalit (aydınger) paftası için (adedi)
c-Şeffaf ozalit (polyester) paftası için (adedi)
d-Şeffaf ozalit ve polyester getirilmesi durumunda yukarıda belirtilen ücretlerin %50’si alınır.

70,00
75,00
100,00

14. 12. FEN ELEMANLARI (Mühendis,Mimar,Şehir Plancısı) KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ
TARİFE
a) Fen elemanları yeni kayıt belge ücreti

180,00

b) Fen elemanları kayıt yenileme belge ücreti (yıllık)

120,00

c) Kayıt yenileme ücretleri Ocak ayında peşin alınır.

14. 13. MÜTEAHHİT ve SÜRVEYANLARIN YENİ KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ :
TARİFE
a) Müteahhit yeni kayıt belge ücreti
b) Müteahhit kayıt yenileme belge ücreti

500,00
300,00

14. 14. EXPERTİZ RAPOR ÜCRETİ
TARİFE
a) Ekspertiz rapor düzenleme ücreti

KOMİSYON

350,00

14. 15. BELGE TASDİK ÜCRETİ
TARİFE
a) Belge tasdik ücreti
b)Yapı Denetim Şirketi ilk kayıt ücreti
c) Kat İrtifakı Onayı (daire başına)
d) İş Bitirme Belgesi Onayı
e) Yapı Denetim Şirketi belge yenileme ücreti

70,00
500,00
32,00
370,00
250,00

14. 16. İŞGALİYE HARCI
5281 sayılı vergi kanunun 19.maddesi 1.maddesi 1. bendine istinaden
2,00

1.Derece Yerler için.
2.Derece Yerler için.

1,75
1,50
1,25
1,00

3.Derece Yerler için.
4.Derece Yerler için.
5.Derece Yerler için.

HERGÜN için
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yeşil bina sınıfında olduğu belirtilen inşaatlardan yukarıdaki ücretlerin %50'si uygulanır. (YEŞİL BİNA TANIMI
YMETMELİKLE TANIMLANDIKTAN SONRA UYGULAMAYA ALINACAKTIR)
* Ön Bahçe 5m ve daha fazla olan parsellerde işgal edilen alan parsel cephesi x1,00m

* Ön bahçe mesafesi 3-5 metre arası parsellerde işgal edilen alan parsel cephesi x1,50m
*Ön bahçe mesafesi 3 'den az olan parsellerde işgal edilen alan parsel cephesi x2m hesaplanması ve sürenin 25 gün (her kat için) verilmesi bunun sonucunda ilgili kanunda belirtildiği şekilde
Kat adetixgünxişgaliye alanxbirim fiyatı=işgaliye tutarı

14.17. YAPI RUHSATINA ESAS İMAR OTOPARK ÜCRETLERİ
a.3194 sayılı İmar kanunun otopark yönetmeliği gereğince 06.10.1994 tarih ve 752 sayılı Belediye Meclis kararıyle kabul edilen Otopark Yönetmeliğinin otopark bedellerinin tespiti ile ilgili 4.
maddesi uyarınca 2011 yılı otopark bedeli olarak

TARİFE
a.1- 1.Derece yılı otopark ücreti
a.2- 2.Derece yılı otopark ücreti
a.3- 3.Derece yılı otopark ücreti
a.4- 4.Derece yılı otopark ücreti
a.5- 5.Derece yılı otopark ücreti
b) Otopark ücretleri, inşaat ruhsatı alımı esnasında, o yılın değerleri ile defaten ödenir.

1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.250,00
950,00

c) İstek halinde, toplam otopark ücretinin yarısı (%50’si) inşaat ruhsatı alımı esnasında alınır, diğer yarısı da (%50’si) iskan aşamasında iskanın alındığı yılın otopark ücret değeri (bedeli)
üzerinden alınır. Bu uygulamayı tercih edenlerden, inşaat ruhsatı alımı anında otopark bedelinin %50 sini peşin yatırırken aynı zamanda otopark bedelinin o yıl ki değerinin %50 fazlası ile
teminat mektubu alınır. toplam miktarı kadar banka teminat mektubunu veya devlet tahvilini belediyeye vermek zorundadır. Bu teminat mektubu, bakiye (kalan) otopark bedelinin otopark
hesabına nakden yatırdığını belgelemek koşulu ile sahibine iade edilir.

14.18. FİDAN - DİKİM VE BAKIM ÜCRETİ

KOMİSYON

Konut TARİFE
Beher daire başına 10 fidan kabulü ile fidan dikim ve bakım ücreti fidan başına

3,00

İşyerleri TARİFE
100m² üzerindeki her bir iş yeri için

80,00

100m²’den küçük olan her bir işyeri

50,00

14. 19. NUMARATAJ ÜCRETİ
TARİFE
1003 sayılı yasa ve numaralama yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden,Binalara numarataj plakası verme ücreti (numarataj ücreti her bina
için ayrı ayrı alınır)

14. 20. TESCİLLİ ESKİ ESER İMAR ÜCRETLERİ

145,00
KOMİSYON

TARİFE
İçinde tescilli eski eser olduğu tapu kayıtlarında belirtilen ve tescil şerhi bulunan parsellerde belirtilen ücretlerde %50 oranında indirim uygulanır.

14.21. SOSYAL VE TEKNİK DONATI ALANLARI ÜCRETİ
TARİFE

KOMİSYON

Herhangi bir nedenle nüfus artışı ortaya çıkan parsellerden, artışa neden olan işlemin onayına kadar geçen süre içinde alınmak koşulu ile ayrılması gereken yeşil alan m² si, nüfus artışı dikkate
alınarak idarece hesaplanır. Yapılan hesaplarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve aynı kanunun Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin 24. maddesine ve aynı maddenin EK1 tablosuna göre
işlem yapılır. (Kişi başına 10 m² yeşil alan ayrılmıştır.) Nüfus artışı meydana gelen parsel malikinden, parselin bulunduğu yolun emlak rayiç bedeli dikkate alınarak, aynı bölgede eş değer bir
alanda yeşil alan ayırabilmek için yapılacak kamulaştırmalarda kullanılmak üzere yapılan hesabın %25’ i oranında yeşil alan ücreti alınır.
Yeşil Alan Ücreti: İlave nüfus (kişi sayısı) x cephe alınan yolun emlak rayiç bedeli x 1 kişi başına düşen yeşil alan (10 m²) x %25 olarak hesaplanır. Dosyanın askı süresi olan 1 ay içinde yeşil alan
ücreti peşin alınır.

14. 22. TİCARİ İKAMETGAH TASTİK ÜCRETİ
TARİFE
Ticari ikametgah tastik ücreti

14.23 SIĞINAK KONTROL ÜCRETİ
Bağımsız bölüm başına

90,00
KOMİSYON

10,00

