2012 YILI GELİR TARİFESİ
*2012 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 2012 yılı gelir tarifesi cetvelinde
belirtilmemiştir.
*5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol
Kanunu ve diğer kanun ve alt mevzuatlarında tanımlı gelirlerin doğru ve zamanında tahakkuklandırılması ve
tahsilatında takip ve kontrol Harcama Birim Yöneticilerinin sorumluluğundadır.
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.

TARİFE

2012

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) (IŞIKSIZ)

60,00

b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık)

40,00

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-) IŞIKLI veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metre kare için (yıllık)

90,00

e-) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin
her biri için

0,25

f-)Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi (5 gün için)

0,50

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

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

ı) Şehir merkezinde veya mücavir alanlarda Elektronik kayan yazılı reklam Ücreti Yıllık

j)Otobüs içerlerindeki elektronik kayan yazılı reklamlardan reklam başına

k) 06.08.2011 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması hakkında
Yönetmelik uyarınca “Ticari araç reklam yetki belgesi “ ücreti (İŞYERİNE-YILLIK)

100,00

85,00

1.000,00

60,00

1.000,00

l) 06.08.2011sayılı Resmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması hakkında
Yönetmelik uyarınca “ ticari araç reklam izin belgesi (Yıllık)

150,00

1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde)
TARİFE

2012

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
miktarda "Yer Tahsis Ücreti" olarak alınır. Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam asanlardan
bu fıkrada belirtilen "maksimum sınırın 2 katı" kadar yer tahsis ücreti alınır.

1.500,00
18.000,00

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

2012

a) Biletle girilmesi zorunlu olmayan 0,1 ile 30 m2 arası eğlence yerlerinden günlük

5,00 TL

b) Biletle girilmesi zorunlu olmayan 30,01 ile50 m2 arası eğlence yerlerinden günlük

6,00 TL

c)Biletle girilmesi zorunlu olmayan 50,01 ile 70 m2 arası eğlence yerlerinden günlük

7,00 TL

d)Biletle girilmesi zorunlu olmayan 70,01 ile 100 m2 arası eğlence yerlerinden günlük

8,00 TL

e)Biletle girilmesi zorunlu olmayan 100,01 yukarı eğlence yerlerinden günlük

10,00 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 İşyerleri ile Pazar Yerlerindeki
Satışyerlerinin İşletilmesi madde:11)

2012

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 )
1.4.B. 52 nci maddenin 2 inci bentlerinde yazılı Yol, Meydan, İskele, Köprü gibi Umuma ait Yerleri
İşgal Harcı

0,60

2012

a.) Kordon Boyu, Cumhuriyet Meydanı, İskele, Tarihi Çarşı Bölgesi, Sanat Sokağındaki , İnönü Caddesi,
Yeni Kordon Mevkilerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen kapalı
0,80
alanlardan gün/m2

a1.) Kordon Boyu, Cumhuriyet Meydanı, İskele, Tarihi Çarşı Bölgesi, Sanat Sokağındaki , İnönü
Caddesi, Yeni Kordon Mevkilerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen 0,60
açık alanlardan gün/m2

b.) Cevatpaşa ve Kemalpaşa Mahallesi' nde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli
olarak verilen kapalı alanlardan gün/m2

0,50

b1.) Cevatpaşa ve Kemalpaşa Mahallesi' nde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli
olarak verilen açık alanlardan gün/m2

0,50

c.)Barbaros, Esenler ve Namık Kemal Mahallelerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da
sürekli olarak verilen kapalı alanlardan gün/m2

0,50

c1.)Barbaros, Esenler ve Namık Kemal Mahallelerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da
sürekli olarak verilen açık alanlardan gün/m2

0,50

d) Belediyeye ait alanlarda İmar Planlarında tanımlı olan 6-9 m2 ebatlarında olan büfelerin tahsis
bedelleri Belediye Encümeni tarafından İşgal Harçları yasal sınırları esas alınarak en az 0,80 en çok
2,50 TL arasında belirlenir. Mevki, satış potansiyeli ve yerin sosyo ekonomik durumu esas alınır.

0,80

e.) Belediyeye ait alanlarda kamu yararına çalışan ve kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerine

0,50

f.)Bankamatik kurulan yerlerden alınacak işgal harcı Belediye Encümenince yerin konumuna göre ücret 20.000
sınırları içinde belirlenen yerin tahsisi için yıllık olarak işgal harcı alınır.
40.000

İmar Planlarında işli bulunmayan bankamatik alanlarının yapılacağı bölge ve parsellerde bu
bankamatiklerin kullanma izninin verilmesine yönelik olarak alınacak izin ücreti

2.500,00

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)

ı) Zabıta Müdürlüğünce izin verilerek kentin muhtelif yerlerinde reklam ve tanıtım amaçlı broşür, katalog
vb materyal dağıtımı ve ürün sunumları için kurulacak 2 m2'lik stantlardan GÜNLÜK

50,00

j) Zabıta Müdürlüğünce izin verilerek kentin muhtelif yerlerinde reklam ve tanıtım amaçlı broşür, katalog
vb materyal dağıtımı ve ürün sunumları için kurulacak 2 m2'lik stantlardan HAFTALIK

300,00

k) Zabıta Müdürlüğünce izin verilerek kentin muhtelif yerlerinde reklam ve tanıtım amaçlı broşür, katalog
vb materyal dağıtımı ve ürün sunumları için kurulacak 2 m2'lik stantlardan AYLIK

1.150,00

Ticari amaçlı olmayan, kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinden ücret alınmaz

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)

2012

Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için İl Trafik Komisyonun olumlu görüşü alınarak belediyemizce kent
merkezinde tesis edilen ve işletilen alanlarda çalışma saatleri içinde beher saat başına
a)Taksi ve benzeri küçük araçlardan ilk saat için

1,00

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

1,25

d) Jip, Kamyonet, Pikap ve benzeri büyük ebatlı araçlardan ilk saat sonrası beher saat başına

1,25

e) Park metre çalıştırılan yerlerde taksi ve benzeri küçük araçlardan ilk saat için

1,00

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

1,25

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

1,25

ı) Cuma Pazarı alanında pazar kurulan günler haricindeki günlerde tarihi ve kültürel gezi amaçlı
kentimize gelen araçlardan beher saat başına

1,25

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

2012

PAZAR YERİ TAHSİSLERİNDE DEPOZİTO ÜCRETLERİ
Esenler Pazar Alanında ilk defa verilecek tahsislerde köşe peron depozito
Esenler Pazar Alanında ilk defa verilecek tahsislerde orta peron depozito

1.500,00
1.000,00

PAZAR YERİ TAHSİS ÜCRETLERİ

Esenler Pazar Alanında yaş sebze, meyve bölümü peronlarından başı haftalık
5,00

Esenler Pazar Alanında süt ürünleri ve kuru erzak bölümü peronlarından başı haftalık
5,00
Kent Pazar Alanında yaş, sebze ve meyve bölümü peron başı haftalık
10,00
Kent Pazar Alanında konfeksiyon bölümü peron başı haftalık
15,00
Cuma Pazarı, Peronların devir ücreti (Her türlü gıda, temizlik vb. bir peron devri için)

1.800,00

Cuma Pazarı, Peronların devir ücreti (Ayakkabı,konfeksiyon vb. satışı yapılacak 1 peron için)

1.800,00

1.5-YER TAHSİS ÜCRETi:

2012

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.

1.000,00
25.000,00

Belediyemizce, düzenlenen festivalde satış ve tanıtım amaçlı stand yerlerinden festival süresi boyunca,
100,00
yer tahsis ücreti olarak, yer tahsis talebinde bulunan esnaflardan Belediye Encümenince belirlenen ücret
700,00
sınırları içinde beher metrekare üzerinden KDV dahil ücret alınır
1.6-BİLBOARD ÜCRETİ ve RAKET ÜCRETİ
Şehrimizin çeşitli yerlerinde bulunan bill-boardlara ve raketlere afiş asma talebinde bulunanlardan KDV dahil Ücret Alınır
TARİFE

2012

a) 1 adet bil-boardın yer tahsis ücreti (haftalık)

900,00

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

480,00

c) İzinsiz asanlardan 1 adet bilboard ve raket için

3.000,00

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.

TARİFE

2012

a) Sosyal Tesislerde bulunan Nikah Salonunun hafta sonu ve mesai saati dışında kira bedeli

350,00

b)Yazlık düğün salonları bir gecelik ücret

500,00

c)Konser, Tiyatro vb. eğlence etkinliğine yönelik organizasyonlarda bu ücret sınırları içinde ücret
belirlemeye Belediye Başkanı veya Encümeni yetkilidir

600,00
1.500,00

d)Kiraya verilen salonlar için zarar-ziyana karşılık resmi başvuru anında iade edilmek üzere depozit
ücreti

300,00

2-ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1-BELEDİYE ŞEHİR İÇİ VE MÜCAVİR ALAN HALK OTOBÜSÜ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ:
TARİFE

2012

a) Şehir içi ulaşım ücreti tam

1,25

b) Şehir içi ulaşım ücreti öğrenci

0,90

c) Terzioğlu Kampüsü girişinden biniş

0,25

d) Mücavir alan (Dardonos,Güzelyalı,Çınarlı Köyü) bilet satış ücreti

2,00

e) Mücavir alan (Dardonos,Güzelyalı, Çınarlı Köyü) bilet satış öğrenci ücreti

1,70

f) 7/24 kullan at kart 2 binişlik (Kart ücreti dahil)

3,30

g) 7/24 kullan at kart 4 binişlik (Kart ücreti dahil)

5,80

h) 65 yaş ve üzeri günde 2 defa 366 binişlik (6 ay)

15,00

i) Özürlüler %40 - %60 bir binişi Şehir içi tam binişin %50

Tam binişin %50

j) Özürlüler %61 ve üzeri zihinsel, işitme ve görme engellilere günde 4 defa (12 ay) 1460 biniş

ÜCRETSİZ

k) Diğer basın kartı olanlar günde 4 defa (12 ay) 1460 biniş karşılığı
l) Sarı basın kartı olanlar (12ay) sınırsız biniş kartı

50,00
ÜCRETSİZ

m) Serbest ve indirimli Kent kart ücreti

5,00

**Yıl içinde akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişimlere uygun olarak ücretlerin düzenlenmesi Encümence yapılır.

2.2- TRAFİK BELGE ÜCRETLERİ
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden Trafik Belge ücretleri KDV dahil tahsil edilir.
TARİFE
1. Halk Otobüsü ruhsat ücreti ( yeni oluşum için )

2. Halk Otobüsü ruhsat Devir Ücreti

2012
125.000,00

45.000,00

3. Halk Otobüsü araç uygunluk belgesi (5 yıllık) ücreti

5.000,00

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

1.750,00

5. Ticari Taksi ruhsat ve vize ücreti

80,00

6. 18 Oturma yeri olan okul ve özel servis minibüs ücreti (Ocak ve Temmuz 2 eşit taksitle ödenmesi)

1.600,00

7. Yeni: 04.06.2010 tarih/127 sayılı meclis kararı: Servis Araçları Yeni oluşum rusat bedeli

2.800,00

8. Yapısı itibariyle şoförden başka 18 oturma yerinden fazla oturma yeri olan Okul ve Özel Servis Otobüs
ücreti ( Ocak ve Temmuz 2 eşit taksitle ödenmesi)

2.800,00

9. 1'den fazla araç ile güzergah izin belgesi isteyen Birlik ve Kooperatiflere (Yıllık güzargah izin belgesi)
4 Plakaya kadar ücret

360,00

10. Şehirler arası seyahat acenteleri servisleri ruhsat ücreti (İlimizde faaliyet gösteren şehirler arası
otobüs firmaları) yıllık

500,00

11. Servis (Minibüs) araç uygunluk belgesi ücreti (yıllık)

150,00

12. Servis (Otobüs) Araç Uygunluk belgesi Ücreti (yıllık)

200,00

13. Güzergah izin belgesi (yıllık) ücreti

200,00

14. Eğitime katılma belgesi ücreti (Halk Otobüsü, Servis minibüs ve otobüsü, Ticari Taksi kullanıcılarına
verilecek eğitim için) Günlük- kişi başı

25,00

15. Servis araçlarını devir ücreti
2.3-OTOGAR ÜCRETİ
KDV dahil ücret alınır
TARİFE

2.000,00

2012

a) Şehirler arası otobüs 700 km ye kadar çıkış ücreti

40,00

b) Şehirler arası otobüs 700 km den fazla çıkış ücreti

50,00

c)Bir ilden gelip bir ile geçiş yapacak transit çıkış yapacak otobüs çıkış ücreti

20,00

d)İlçeler arası münibüs çıkış ücreti

10,00

e)İlçeler arası Kamu kurum ve kuruluşlarına ait otobüslerden çıkış ücreti

15,00

f) Hususi araç eşya bırakıp,eşya almak için giriş çıkma 1 saat sonrası

5,00

g) Hususi araç eşya bırakıp,eşya almak için giriş çıkma 1 saat sonrası hersaat başına alınacak ücret

1,00

ğ)Şehirler arası çalışan Minibüs ücreti her çıkış için

27,00

h) A1 Yetki Belgesi ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçların otogara çıkış ücreti

7,00

l) Duraktaki Ticari Taksi çıkış Abonman ücreti (Aylık)ücreti

80,00

i)Servis araçları ve yazıhane sahibi araçlarından (3 Aylık) alınan ücret

50,00

j)Abonman kart bedeli 1 defaya mahsus

20,00

2. 4. YAT LİMANI ve SANDAL BASENİ ÜCRETLERİ
2.4.A) SANDAL BASEN LİMAN ÜCRET TARİFESİ
Sandal basenine bağlanan teknelerden,
KDV dahil ücret alınır

2012

a) 0 – 140 cm enindeki teknelerden (yıllık)

100,00

b) 141-160 cm enindeki teknelerden (yıllık)

140,00

c) 161-180 cm enindeki teknelerden (yıllık)

180,00

d) 181-200 cm enindeki teknelerden (yıllık)

280,00

e) 201cm enindeki ve yukarısı teknelerden (yıllık)

500,00

f) Kişinin teknesinin satışı halinde devir ücreti ve yeni kayıt işlemleri için

1.500,00

g)Sandal baseni ve yat limanında teknelere malzeme ikmali için araçların geçici olarak parklanması

30,00

h) Kordon ve Sandal Baseni Çekek Yerinde bakım, onarım için karaya çıkarılan teknelere ilk 15 gün için
(Metresi)

3,00

ı) h maddesinde belirtilen koşullarda 15 gün süre aşımında hergün için (metresi)

5,00

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.

50,00

2.4.B) YAT LİMANI ÜCRET TARİFESİ
1.Yat Limanına bağlanan teknelerden

2012

A- 0-12,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
a- Günlük limana tekne bağlama

60,00

b- 1 Haftalık limana tekne bağlama

395,00

c- 15 günlük limana tekne bağlama

785,00

d- 30 günlük liman tekne bağlama
B- 12,01-25,99 m boyundaki limana bağlanan teknelerden

1.270,00
2012

a- Günlük limana tekne bağlama

85,00

b- 1 Haftalık limana tekne bağlama

490,00

c- 15 günlük limana tekne bağlama

920,00

d- 30 günlük liman tekne bağlama
C- 26 m ve yukarısı boyundaki limana bağlanan teknelerden

1.650,00
2012

a- Günlük limana tekne bağlama

120,00

b- 1 Haftalık limana tekne bağlama

650,00

c- 15 günlük limana tekne bağlama

1.200,00

d- 30 günlük limana tekne bağlama

2.100,00

D- Catamaran yat

2012

a- Günlük limana tekne bağlama

132,00

b- 1 Haftalık limana tekne bağlama

693,00

c- 15 günlük limana tekne bağlama

1.512,00

d- 30 günlük liman tekne bağlama

2.500,00

E- Acentelere ait teknelerden

2012

a- Acentelere ait teknelerden (yıllık)

4.500,00

b-Yat limanına akaryakıt ikmali için gelen tankerlerin giriş çıkış ücreti
Yat veya Tekne Devir / Yer Tahsis Ücreti

15,00
2012

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 ve motorlu yatlardan

3.500,00

c-Yeni yüzer iskele devir, yeni kayıt 8 metre-26 metre arası olan küçük yelkenli ve motorlu yatlardan

4.500,00

d-Yat limanı içi tüm ebatlar devir/yeni kayıt

5.500,00

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.

200,00

f-Yat limanı ve yüzer iskele bölümlerinde dalgıç hizmetinden yararlanma bedeli (saat)

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

30,00

2012

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

1.500,00

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

1.700,00

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

2.200,00

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

5.500,00

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

3.300,00

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

4.600,00

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

5.000,00

f) 15.01 m ve üzerindeki boyda bulunan şehrimiz limanına kayıtlı olmayan teknelerden teknelerden
(yıllık)
3.Kamu Kurum ve Kuruluşların Eğitim ve Araştırma ve Resmi Dairelere ait Hizmeti Yapan
Teknelerinden,

6.500,00
2012

a) 0-12 m boyundaki teknelerden (yıllık)

2.200,00

b)12,01-25 m boyundaki teknelerden (yıllık)

3.800,00

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

2012

a) 30 Kelimeye kadar günde iki defa

110,00

b) 50 Kelimeye kadar günde iki defa

155,00

c) Reklam amaçlı teyp kaseti vb. yayınlar için, 5 dakikalık yayın için

220,00

d) 5 dakika üzeri her dakika için

40,00

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.
*Nikah cüzdanı ücreti ve nikah için alınacak ücretler vatandaşın okuyacağı biçimde Nikah Salonuna asılır.
*Tahakkuk ve tahsilatından Yazı İşleri Müdürlüğü sorumludur.

TARİFE

2012

Dilekçeli talebe bağlı olarak, mesai saati içinde ve dışında,

a) Hafta içi günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti

250,00

b) Hafta sonu günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti

300,00

c) Hafta içi günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti

350,00

d) Hafta sonu günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti

400,00

e) Mesai saatleri dışında, belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenlerinden

150,00

f) Nikah salonunun hafta sonu ve mesai saati dışında kira bedeli

370,00

TARİFE

2012

Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, Üniversite Öğrenci Toplulukları, Sendikalar, Muhtarlıklar tarafından sosyal, kültürel,
spor ve eğitim amaçlı "kent dışı geziler" için talep edilen belediyemize ait minibüs, otobüs ve binek araçlar için gidelecek
mesafe ve araçların kullanacağı yakıt miktarı o günün yakıt lt bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.

4-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.1. 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

2012

a)Devlet daireleri ve devlet okulları

ÜCRETSİZ

b)Özel tiyatro

500,00

c)Konser

750,00

d)Konferans-Panel

500,00

e)Okul faaliyetleri (ÖZEL)

500,00

f)Gösteri

750,00
5-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

5.1. KÜLTÜR SANAT YAYINLARI
TARİFE

2012

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
TARİFE

2012

a) Kurs katılım ücreti (Tam)

20,00

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

10,00

5.3. ERKAN YAVUZ DENEYSEL SANAT ATÖLYESİ
Ticari amaçlı olanlardan;
TARİFE

2012

a) Tiyatro Çalışmaları (Haftalık)

100,00

b) Panel- Toplantı (Günlük)

25,00

c)Film Gösterimi (Günlük)

25,00

5.4. KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ KATILIM ÜCRETLERİ
TARİFE

2012

a) Kültür faaliyetleri kapsamında düzenlenen tiyatro 1 kişi (Tam)

2,00

b) Kültür faaliyetleri kapsamında düzenlenen tiyatro 1 kişi (öğrenci)

1,00

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

2012

a - 0-99 m 2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti

60,00

b - 100 m 2 – 199 m 2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti

70,00

c - 200 m 2 (dahil) ve üzeri alanların ilaçlama ücreti her 1 m 2 ilave için

0,40

6.2- PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ SATIŞ ÜCRETLERİ:
TARİFE

2012

A - 120 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli

95,00

B - 240 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli

120,00

C - 770 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli

600,00

D - Katılım Payı (Daire Başına)

45,00

6.3- KATI ATIK YÖNETİM SİSTEM ÜCRETLERİ:
TARİFE
1- MESKENLER (HANE BAŞI)

2012
AYLIK(TL)
KDV DAHİL
5,00

2- KONAKLAMA TESİSLERİ
2. a) Otel,Motel,Pansiyon,Yurt vb (Oda başına yıllık)

23,65

2. b)Kampingler

125,00

2. c)Resmi Dinlenme Tesisler

125,00

2. d)Halı sahalar

85,00

3- İŞLETMELER
3. A-Lokanta,Cafe-Bar,Restaurant,Çorba,Kasap,Gıda İmalathaneleri((Fırın,simit evi,börek,unlü
mamüller,süt ürünleri,vb.) Gibi gıda hizmetleri veren işletmeler
3.A.1)1-25 m2 arası

14,50

3.A.2)26-50 m2 arası

16,50

3.A.3)51-75 m2 arası

25,00

3.A.4)76-100 m2 arası

33,00

3.A.5) 101-150 m2 arası

45,00

3.A.6)151-200 m2 arası

60,00

3.A.7) 201 ve üzeri

100,00

Yukarıdaki m2 hesabına sadece kapalı alanlar dahil edilir
3. B-MARKET
3.B.1- 200 m2 ye kadar olan

20,00

3.B.2-200-500 m2 arası
3.B.3-501-1.000 m2 arası

50,00
100,00

3.B.4-1.001-10.000m2 arası

1.250,00

3.B.5- 10.001 m2 ve üzeri

2.500,00

Yukarıdaki m2 hesabına sadece Açık alanlar dahil edilir
3. C-Bakkal, Aktar, büfe (açık gıda satışı yapanlar) Kuru Yemiş,Manav,Balık Satıcıları,Kahvehane
,Lokal vb.İşletmeler

12,50

3. D- AKARYAKIT İSTASYONLARI

50,00

3. E- YEMEK FABRİKALARI
4-Çanakkale Devlet Hastanesi

600,00
5.300,00

5-Özel Hastane

735,00

6-a) Sağlık Merkezleri

100,00

6-b) Poliklinikler

50,00

7-Kredi Yurttlar Kurumu

1.460,00

8-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

6.825,00

9-Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

5.370,00

10-a) Gestaş
10-b) Kilitbahir Motor işletmeleri
11-Dershaneler

250,00
1.000,00
125,00

12-Resmi Kurumlar (Yemekhane olanlar servis çıkan kişi kapasitesine göre yıllık)

15,61

13-Özel ve Resmi Bankalar

25,00

14-Özel Okullar

375,00

15-Özel Kreşler
15-a)1 - 150 m2 arası

45,00

15-b)151 - 300 m2 arası

60,00

15-c)301 m2 ve üzeri

75,00

16-Soğuk Hava Depoları (İşleme Yapanlar)
17- Alçı Dekarasyon -Kartonpiyer,Doğrama ve İmalat Atölyeleri, Reklamcılar, güneş Panali Isı ve Enerji
sistemleri,Doğalgaz Dönüşüm İmalathaneleri,Araç Bakım ve Onarım Servisleri,Bisiklet-Motorsiklet Tamir
Atölyeleri,Hırdavat,hurdacılar,Asansör Tamir BakımOnarım Servis Montaj,Cam İmalat Tamir ve
Satış,Telekominasyon Tamir Bakım, Seramik Atölyeleri İmalathaneler vb.,Elektrik Tesisatçıları
,Döşemeciler, Mobilya Tamirat,Elektronik,Elektirikli eşya Tamircileri, İnşaat Laboratuarları,
Marangozlar,Ayakkabı İmalat ve Tamircileri

300,00

6,00

18-Ağaç ve Ağaç İşleri, Çiçekçiler,Fidan Yetiştiriciliği, Güzellik Salonları,Otobüs Yazıhaneleri

12,50

19-Hal - Meyveciler,Hazır Beton Tesisleri, Otoparklar

50,00

20-Açık Ceza İnfaz Kurumu
21-Pazar-Salı-Cuma- Cumartesi Pazarları Esnafları (HerPazar Başına)

3.035,00
1,00

22-Ayakkabı,konfeksiyon,Tuhafiye,Züccaciye,Eczane,Tıbbi
Malzeme,Çeyiz,Hamam,Depo,Butik,İçgiyim,Bijuteri,Çanta,Hac malzemesi,Müzik,CD,Bilgisayar, cep
telefonu, tarım ve zirai ürünler, fotoğraf, hediyelik eşya, parfümeri, askeri malzeme, 2. el eşya, mefruşat,
fotokopi, kırtasiye, ozalit, gazete, matbaa, internet kafe, playstation, şans oyunları, su ve tüp satışı, sac
işleri, anahtar, akvaryum ve kuş malzemeleri, av ve silah malzemeleri,çamaşırhane,kuru temizleme,
temizlik ürünleri, saatçi, tuvalet, berber ve kuaförler, terziler, dikim evleri, carting pistleri

5,00

23- Kuyumcu, inşaat malzeme, nalburiye, büro (avukatlık, mimarlık, müşavirlik, sigortacılık, seyahat,
emlak, oto emlak, plan-proje, inşaat-mimari vb), gümüşçülük, noter, mobilya, beyaz eşya, büro mobilya,
odun-kömür satış, gemi acenteliği, çelik kapı, gözlükçü, oto alım-satım acenteliği, oto yıkama, halı
yıkama, oto yedek parça, oto kiralama, diş hekimi, muayenehane, sinema ve spor salonları

5,00

24-Otogar

1.000,00

25-Düğün Salonları

200,00

26-Organize Sanayi Bölgesi

2.450,00

AÇIKLAMA:
Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin, Su Abonesi olan meskenlerden, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi gereğince aylık olarak 12 (oniki)
eşit taksitte Su Faturaları üzerinden yansıtılmasına, Akıllı Sayaç sahibi mükelleflerden ise Haziran ve Aralık aylarında
olmak üzere yılda 2 (iki ) eşit taksitte tahsil edilmesine,
-Belediyemizde Su Aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden yıllık Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin mükellefleri
ayrıca tespit edilerek bu ücretler Tapu Maliklerinden Haziran ve Aralık aylarında 2( iki) eşit taksitte tahsil edilmesine,
-İşyerlerine ait Katı Atık Yönetim Sistem Ücretlerinin su faturalarından ayrı olarak Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında olmak
üzere yılda 4 eşit taksitte alınmasına,
- Resmi kurumlardan Katı Atık Yönetim Sistem Ücretlerinin su faturalarından ayrı olarak yılda 12 eşit taksitte alınmasına,
- Katı Atık Yönetim Sistem Ücret Sözleşmelerinin tüm abonelerce imzalanmasına,
- Belediye mücavir alanında bulunan Güzelyalı ve Dardanos’ta daimi ikamet edenler için Haziran ve Aralık aylarında yılda
2 eşit taksitte , il dışından gelerek sezonluk ikamet eden abonelerden ise aylık olarak ücretlerin tahsil edilmesine, sürekli
Çanakkale’de ikamet edip yaz aylarında Güzelyalı ve Dardanos’ta oturanlardan ikinci bir ücret alınmamasına, Güzelyalı
‘daki aboneler için oluşturulan tahakkukların Muhtarlığa tebliğ edilerek bu ücretlerin abonelerden Muhtarlıkça tahsil edilip
Belediye hesabına yatırılmasına,
-Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Katı Atık Yönetim Sistem Ücretlerini zamanında ödemeyenlere genel hükümlere göre
icra takibi yapılmasına,
-Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımız içinde bulunan ve Belediyemizin Katı Atık Toplama, taşıma ve bertaraf tesisi
hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, resmi kurum ve diğer şekillerde ( boş olarak bulunanlar hariç) kullanılan binaların
yıllık Katı Atık Yönetim Sistem Ücretine tabi olmasına,
- Yıl içinde Katı Atık Yönetim Sistem Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler ,yıl içinde
işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi, işyerinin faaliyet konusunda değişiklik olması gibi durumların meydana
geldiği tarihten itibaren (bu tarih de ilave edilerek) içinde bulunduğu ay itibarıyla ücretler tesis edilecek veya sona
erecektir.Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına,
- Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin mükellefinin bu hizmetimizden her ne sıfatla ve her ne şekilde olursa olsun kullanan
gerçek veya tüzel kişiler olmasına,
- Meskenler ile ilgili olarak konutun bulunduğu mahalle muhtarlıklarından fakir ilmühaberi getirenlerden Katı Atık Yönetim
Sistem Ücretinin alınmamasına,
-Umuma açık ibadet yerleri ve Kamu yararına çalışan derneklerin bu ücret tarifesinden muaf tutulmasına

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

2012

a)FE-28 Kepçe

360,00

Kepçe .

360,00

c)FR-15 (Fiat Allis) Loder

288,00

d)D8-K Dozer

456,00

e)105A-(Fiat Allis) Greyder

600,00

f)120G (Caterpiller) Greyder

312,00

g)3CX JBC Kepçe Ekskavatör-Loder

288,00

h)Kompresör

330,00

ı)Tır

360,00

j)Forklift / Silindir

312,00

k)Kamyonlar (Şehir içi)

342,00

l)Sepetli Elektrik Hat Bakım Aracı

144,00

m) Küçük Süpürge Aracı

120,00

n) Büyük Süpürge aracı

180,00

b)953

Belediyemiz sınırları içinde yukarıda yazılı ücretler , mücavir alan içinde yapılacak çalışmalar için talep edilen aracın 1
saatlik çalışma ücreti olarak karşısında yer alan ücretin birbuçuk 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 MEYDANLARDA ULAŞIM ÜST YAPI TESİSLERİ TAHRİBAT ÜCRETLERİ
Su, kanal, UEDAŞ, TELEKOM ve ÇAGAZ bağlamalarında, inşaat yıkım ve yapımlarında oluşacak tahribatlardan KDV
Dahil ücret alınır.
Tahribat ücreti Belediyece yeni bir iyileştirme yapılmamış ise alınmaz.
TARİFE

2012

a) Asfalt yol tahribatı (m²)

165,00

b) Sathi yol tahribatı (m²)

165,00

c) Beton Kilit Parke yol tahribatı (m²)

100,00

d) Granit Küp Taş yol tahribatı (m²)

160,00

e) Beton kaldırım tahribatı (m²)

60,00

g) Granit Plak Taş kaldırım tahribatı (m²)

220,00

h) Kilit Parke Taş kaldırım tahribatı (m²)

90,00

ı) Karosimon kaldırım tahribatı (m²)

60,00

j) Granit Bordür tahribatı (metretül)

190,00

k) Beton Bordür tahribatı (metretül)

150,00

l) Yağmur oluğu tahribatı (granit ve beton) (metretül)

110,00

m) Granit Yol Sınır Elemanı (Baba) (adet)

175,00

n) Pik Döküm Yol Sınır Elemanı (Baba) (adet)

150,00

o) Galveniz Elektro statik boyalı elektrik direği ve armatür (adet)

2.000,00

p) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan kanalizasyon kapağı (adet) (100-120 kg)

350,00

r) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan yağmur ızgarası (adet) (30-50 kg)

150,00

s) Yatay ve düşey trafik işaret ve işaretlemeleri tahribatı (adet)

125,00

t) Trafik ışıkları tahribatı (adet)

1.000,00

u) Belediye dışında alt ve üst yapı üretimi gerçekleştiren kurum, kuruluş ve özel firmaların belediye
tarafından üretilen elektrik, su borusu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına verilen tahribat (m)

1.000,00

Kent genelinde park, yeşil alan ya da kamuya açık alanlarda bulunan yukarıda tanımlanmayan kent mobilyalarına verilen
zararlarda, zarar verilen malzemenin fatura bedelinin 2 katı bedel tahsil edilir.
7.3- SES DÜZENİ KURMA ÜCRETİ
(KDV Dahil Ücret Alınır)
TARİFE

2012

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

65,00

c) Kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleri haricinde bulunan dernek, vakıf, klüp vb oluşumların
"EĞİTİM" amaçlı faaliyetleri için

35,00

d) Resmi Kurum talepleri (Resmi ve dini bayramlar hariç)
e) Meslek odaları ve Temsilcilikleri

300,00
240,00

f) Diğer taleplerde

500,00

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

2012

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

300,00

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

450,00

c)Yükleme işini de Belediyenin yapması halinde nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti İş Makinaları Tahsis
Ücretleri esas alınarak belirlenir.
d) Yeni iskan alan dairelere yapım nedeniyle (kaldırıma ve yola) verilen hasar bedeli olarak yol ve meydanlarda ulaşım
üst yapı tesisleri tahribat ücretleri esas alınrak belirlenir.
7.5- TOPRAK HAFRİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ve YÜKLEME - TAŞIMA ÜCRETİ
(Belirlenen Tarifeye KDV Dahil Değildir)
TARİFE

2012

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

2,00

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

350,00

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

2012

a)Yaprağını döken ağaçlardan (her yaş için)

25,00

b)İğneli ağaçlar (her yaş için)

30,00

c)Çim ve çiçek alanlarının düzenlenmesi (m²)

35,00

d)Fidan çukuru açma (saati)

55,00

e)Sevgi Fidanı belge ücreti

55,00

f) Ağaç Budama ve Kesme Ücreti (saatlik)

30,00

9- İNSAN KAYNAKLARI veEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
9-1 MEZAR YERİ ÜCRETLERİ
TARİFE

2012

a) 1.sınıf anıt mezar yeri Ücreti (Aile Mezarlığı 2 Kişilik)

1.290,00

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

e) Şehit ailelerinin 1. derece yakınları ve eşine (belgelemek koşulu ile) 2. sınıf anıt mezar yeri almak
isteyenlerden

ÜCRETSİZ

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.

m) Belediyeye bağlı mezarlıklarda ticari amaçlı mezar inşa eden, bakım, ağaç dikmi veya peyzaj
yapmak isteyen firma yada şahıslardan yılda bir defa olmak üzere yetki belgesi ücreti alınır.

500,00

10-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
10.1. BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ
Kişi, kurum tarafından resmi olarak müracaat edilmesi durumunda İtfaiye Müdürlüğü tarafından yerine getirilen baca
temizleme hizmetinin tahakkuku oluşturulur. Yapının özelliği ve kişilerce yapılmış önceki müdahalelerden kaynaklanan
sorunlar nedeni ile açılamayan bacalar için geri ödeme yapılmaz. KDV Dahil Ücret Alınır.
TARİFE
2012
a) Müstakil Ev bacası (katı-sıvı yakıt)

35,00

b) 1-10 arası daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt)

300,00

c) 11 ve üzeri daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt)

400,00

d) Toplu Konut ve Siteler (katı-sıvı yakıt)

500,00

e) Otel, Motel, Özel Yurt Pansiyon

(katı-sıvı yakıt)

f) Unlu Mamul üretim yerleri , Kebap ve Yemek Üretim yerleri baca temizliği (katı-sıvı yakıt)
g) Kat kaloriferi

(katı-sıvı yakıt)

h) Resmi dairelerin kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt)
(Milli Eğitim Bakanlığı'na Ait okullardan ücret alınmaz, özel okullardan alınır)

500,00
300,00
40,00
450,00

ı) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre kent içinde baca temizleme
hizmeti veren kişi ve firmalara yılda bir defa olmak kaydı ile verilecek "Yetkinlik Belgesi" ücreti
(Yetkinlik Belgesi her yıl tekrar revize ettirilir)
10.2. İTFAİYE ARAÇLARININ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
KDV Dahil Ücret Alınır
TARİFE

250,00

2012

a) Şehir içi (1 saat)

300,00

b) Mücavir alan (1 saat)

480,00

c) Pancar motoru ile çalışma (özel talep halinde) (1 saat)

240,00

d) Dalgıç su motoru ile çalışma (özel talep halinde) (1 saat)

35,00

e) Kapalı kalan kapıları balkondan İtfaiye aracı ile açma işlem ücreti

50,00

f) Yangın, doğal afet, ilk yardım, kurtarma vb. gibi durumlarda ücret alınmaz
10.3. Arama Kurtarma ve İtfaiyecilik Eğitimleri
TARİFE

2012

Özel işletmeler tarafından talepte bulunulması halinde Yangın ve Yangın Güvenliği, Arama Kurtarma gibi
alanlarda verilecek eğitim ücreti (kişi başı) (Teorik Eğitim salonu başvuru sahibi tarafından, pratik eğitim
alanı belediyemiz tarafından sağlanır)

50,00

10.3. SU TAŞIMA ÜCRETLERİ
(1 sefer için) KDV Dahil Ücret Alınır
TARİFE
a) Şehir İçi

2012
200,00

b) Mücavir Alan

350,00

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.
11-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
11.1- SIHHİ İŞYERLERİ (KDV Dahil Ücret Alınır)

2012

a- 1 sınıf

180,00

b- 2 sınıf

145,00

c- 3 sınıf

125,00

11.2-UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE İŞ YERLERİ (KDV Dahil Ücret Alınır)

2012

Umuma açık istirahat ve eğlence işyerleri
11.3- GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİ (KDV Dahil Ücret Alınır)

185,00
2012

a- 1 sınıf GSM

750,00

b- 2 sınıf GSM

510,00

c- 3 sınıf GSM

260,00

11.4- İŞYERİ TEFTİŞ DEFTERİ (KDV Dahil Ücret Alınır)

2012

İş yeri teftiş defteri
11.5- İŞYERİ 1 m2 RUHSAT HARCI

70,00
2012

İşyeri Ruhsat Harcı (1 m²)
11.6- RUHSAT YENİLEME ÜCRETİ

1,00
2012

Ruhsat yenileme ücreti
11.7- EVRAK ONAYLAMA (KDV Dahil Ücret Alınır)
Evrak Onaylama ücreti

110,00
2012
30,00

11.8- CANLI MÜZİK İZNİ(KDV Dahil Ücret Alınır)

2012

Canlı Müzik izin ücreti

210,00

11.9- MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ (KDV Dahil Ücret Alınır)

2012

Mesul Müdürlük Belgesi düzenleme ücreti

75,00

11.10-HAFTA TATİLİ (Pazar Günü) RUHSATI HARCI
TARİFE

2012

a- Sıhhi İş yerleri

210,00

b- Gayri Sıhhi İş yerleri
1 sınıf GSM

750,00

2 sınıf GSM

450,00

3 sınıf GSM

300,00

c- Umuma açık istirahat ve eğlence Yeri

350,00
12-HAL MÜDÜRLÜĞÜ

12.1- HALLER
KDV Dahil Ücret Alınır
TARİFE

2012

1-Balık hali yer tahsis ücreti (günlük) Birlik ve kooperatiflere yer tahsis ücretlerinde %50 indirim yapılır.

15,00

2- Ayrıca balık halinde satılan ürünlerden satış bedeli üzerinden %3 Hal rüsumu alınır.
3- Yer tahsislerinde hal yönetmeliği uyarınca alınacak nakit veya banka teminat mektubu miktarı
alınacaktır.

3.000,00

3-a) Teminat Miktarları her yıl yeniden belirlenir ve teminatlar Ocak ayı sonuna kadar yeni miktara tamamlanır Ücretlere
mal bedelinin ödenmemesi nedeniyle bedelin teminattan karşılanması durumunda eksilen teminatlar komisyoncu
tarafından 1 hafta içinde tamamlanır.
3-b) Alınan Teminatlar Mali Hizmetler Müdürlüğünde ilgili hesaplarda tutulur.
3-c) İş yeri tahsisinin Belediye Encümenince iptal edilmesi veya tahsis sahibinin tahsis hakkını iade etmesi durumunda,
tahsis sahibinin Belediyeye yer tahsisi veya hal rusum borçlarının bulunması durumunda; Borçları olanların borçları bu
teminattan tahsil edilir kalan teminatın iadesi yapılır.
3-d) Tahsis hakkını başkasına devredenlerin Teminatları iade edilmeyip, Belediyeye gelir olarak kaydedilir.
13-SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
13. 1. SU İŞLETME ŞEFLİĞİ HİZMET ÜCRETLERİ
TARİFE

2012

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)

35,00

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

40,00

(İskan)

5-Su şebeke iştirak payı (Bağımsız bölüm başı).

35,00

6-Ana su şebeke hattına bağlama ücreti (Bina başı)

70,00

7-Yeni Abone kayıt işlem ücret.

70,00

8-İnşaat Depozite ücreti (site, kooperatif gibi)

650,00

9-İnşaat Depozito ücreti (Müstakil bina)

330,00

10-Mesken depozite ücreti.

60,00

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

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

45,00

14-Kesme bağlama ücreti

20,00

15-Akıllı sayaç kart bedeli.

15,00

16-Akıllı Sayaç kira bedeli (günlük)

0,15

17-Zayi olması sebebiyle verilen kart

25,00

18-Sayaç Bağlama, plaka ve mühürleme ücreti (abone tarafından alınan sayaçlar için)

15,00

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

47,50

20-Mekanik sayaç ücreti

35,50

21-Kilit Kırma

150,00

22-Plaka ve Mühürleme ücreti (İlk Abonelik işlemi için)
13. 2. KONTÖRLÜ ve MEKANİK SAYAÇ KULLANAN ABONELERİN İÇME SUYU SATIŞ TARİFESİ
TARİFE
KONTÖRLÜ
2,24
1 Mesken
2 Turistik Otel
2,24
3 Öğrenci Yurtları (MEB Sertifikalı)
2,24
4 Bağlı Belediyeler
2,24
5 Otel- Pansiyon
2,50
6 WC
2,50
7 Lokanta, Berber- Kuaför, Hamam ve Kıraathane
2,50
8 Özürlü
1,12
9 Konuk Öğrenci (ADNS'e 1. kayıtlıu adres esas alınır)
1,12
1,12
10 Şehit ve Gaziler
11 Ticarethaneler
4,46
12 Geçici Abonelik
4,46
4,46
13 Askeri Birlik ve Birimler
14 Resmi Daireler
4,46
15 Okullar
3,11
3,11
16 Üniversite
17 Hastane ve Sağlık Ocakları
3,11
18 Bahçe Suyu
7,00
7,00
19 İnşaat
20 Mücavir Alan- (MESKEN)
3,40
21 Mücavir Alan (TİCARETHANE)
4,55
22 Mücavir Alan Şebeke Kendine Ait (Güzelyalı)
23 İnşaat Mesken
3,94
24 Gemi Tarifesi
25 Ham Su (Şebeke Kendine Ait)
26 OSB (Şebeke Kendine Ait)

10,00
MEKANİK
3,16
3,16
3,16
3,16
3,50
3,50
3,50
1,58
1,58
1,58
6,10
6,10
6,10
6,10
3,50
5,20
5,20
8,70
8,70
4,38
7,45
2,24
6,34
18,07
0,47
1,04

*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 %0,50 arttırılarak uygulanır. Yarım
kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa, alttaki değerler ise yarım kuruşa tamamlanır.

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

2012

a)Şehir içi vidanjör ücreti (1 sefer için)

60,00

b)Mücavir alanlarda vidanjör ücreti (1 sefer için)

170,00

c)Şehir içi kanal açma için (kanal açma aracı ile) metre

60,00

d)Mücavir alanlarda kanal açma için (kanal açma aracı ile) metre

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

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

2012

a) Asfalt,beton,parke kaldırım zeminlerde kanal kazma ücreti 1 metre

80,00

b)Toprak zeminlerde kanal kazma ücreti 1 metre için

50,00

c)Konut Proje Tasdik ücreti (Bağımsız bölüm başı)

35,00

d)İş yeri Proje tasdik ücreti (Bağımsız bölüm başı)

40,00

e)Konut proje kontrol ücreti (Bağımsız bölüm başı)

35,00

f)İş yeri proje kontrol ücreti (Bağımsız bölüm başı)

40,00

g)Kanal Şebeke iştirak payı (Bağımsız bölüm başı)

70,00

h)Kanal şebeke hattına bağlama ücreti (Bina başı)

70,00

ı)Bina abone vana bulma ve parsel bulma ücreti

110,00

i)Şebekeden abone kesme ücreti

110,00

j) Kanal kot tutanağı

85,00

k) Parsel ya da ada içi içme suyu şebekesi teknik altyapı proje onayı

35,00

l)Parsel ya da ada içi kanalizasyon şebekesi teknik altyapı proje onayı

35,00

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

220,00

o) 60 KW'lık jeneratör kira bedeli günlük Akaryakıt hariç

260,00

ö)Motopomp kira bedeli 1 saatlik (akaryakıt dahil)

200,00

13.5. ARITMA TESİSİ BİRİMİ
Fiziksel (Mekanik)
TARİFE

2012

Q < 50

150,00

50 < Q < 250

250,00

250 < Q < 1000

350,00

Q > 1000

450,00

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

2012
400,00
600,00
800,00
1.000,00
2012
400,00
600,00
800,00
1.000,00
2012

Q < 50

600,00

50 < Q < 250

800,00

250 < Q < 1000

1.000,00

Q > 1000

1.200,00

B) İÇME SUYU- ATIKSU ANALİZ ÜCRETLERİ
PARAMETRELER
SU (X)
ATIKSU (X)
TARİFE

2012

1 Alkalinite

25,00

2 Asidite

25,00

3 Bulanıklılık

15,00

4 Toplam Askıda Katı Madde

35,00

5 Toplam Çözünmüş Madde

30,00

6 K.O.İ

45,00

7 P.H.

15,00

8 Elektriksel İletkenlik

15,00

9 Sıcaklık

15,00

10 Serbest Klor

35,00

11 Oksijen Doygunluğu (%)

20,00

12 Çözünmüş Oksijen

20,00

13 Toplam Sertlik

30,00

14 Tuzluluk

15,00

15 Florür (F)

50,00

16 Krom -VI(Cr)

50,00

17 Sülfat

50,00

18 Amanyum Azotu

45,00

19 Nitrat Azotu

50,00

20 Nitrit Azotu

50,00

21 Serbest Siyanür

50,00

22 Klorür

50,00

23 Aluminyum (Al)

55,00

24 Bakır (Cu)

55,00

25 Bor (B)

55,00

26 Demir (Fe)

55,00

27 Kadmiyum (Cd)

55,00

28 Kurşun (Pb)

55,00

29 Mangan (Mn)

55,00

30 Nikel (Ni)

55,00

31 Fekal Koliform

35,00

32 Toplam Koliform

65,00

33 Pseudomonas Eruginosa

50,00

34 Streptococcus Faecalis

50,00

14-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14.5 KARANTİNA,TEŞHİS,OPERASYON,TEDAVİ VE OTOPSİ ÜCRETİ
KDV Dahil Ücret Alınır
TARİFE

2012

a) Küçükbaş hayvan (koyun, keçi, kuzu, oğlak otopsi ücreti (adet)

30,00

b) Büyükbaş hayvan (sığır, manda, deve, at) otopsi ücreti (adet)

60,00

c) Kanatlı hayvan otopsi ücreti (adet)

30,00

d) Karantina ücreti (10 günlük) (beslenme ihtiyacı hayvan sahibine aittir)

90,00

e) Köpek kısırlaştırma (ovaribhisterektomi)

96,00

f) Kedi kısırlaştırma (ovaribhisterektomi)

120,00

g) Kuduz hastalığı teşhislerinde karantina ücreti alınmaz.
ğ) Kastrasyoın köpek
h) Kastrasyoın kedi

80,00
100,00

Muayene
a) Küçükbaş ve büyük baş hayvan

50,00

b) Köpek

50,00

c) Kanatlı hayvan

30,00

d) Pansuman, Bandaj

35,00

e) Bandaj

35,00

f) Antiparazit ilaç uygulaması
14.6 KAYIT VE AŞILAMA ÜCRETİ:
TARİFE

35,00
2012

a) Hayvan aşılama kimlik belgesi

20,00

b)Sahipli Hayvan kayıt belgesi

ÜCRETSİZ

c) Hayvan aşılama(ilaç alımı hayvan sahibine aittir)

ÜCRETSİZ

*KDV Dahil Ücret Alınır
15-İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
15.1- İMAR DURUM ÜCRETİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tüm ücretleri ,KDV Dahil olarak Alınır
TARİFE

2012

1. Normal imar parseli için, toplam inşaat alanının 100 m² kadar

175,00

2. Normal imar parseli için,toplam inşaat alanının 100 m²’den üzerindeki her m² için sonrası

0,65

3. İmar uygulaması yapılmamış parsellerden

650,00

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

240,00

15. 2-İMAR PLANI veya PLAN TADİLAT DOSYASI YERİNDE İNCELEME ve RAPOR ÜCRETİ
TARİFE

2012

a) İmar uygulaması için dosya kontrol ücreti

175,00

b) İlave/mevzi imar tadilat imar planı dosyası için (1/5000-1/1000)*

1.200,00

* Aynı parsel için, aynı içerikli olarak hazırlanıp müracaatı yapılan değişiklik önerileri için 1 yıl içinde ikinci kes gelmesi
halinde dosya inceleme ve rapor ücreti 2 kat alınır.
15. 3.TEKNİK BELGE KONTROL ÜCRETLERİ
a- Kot alım ücreti

2012

Yol kot tutanağı ücreti
b) İmar adası nokta koordinatlarının verilmesi ücreti :

100,00
2012

İmar adası nokta koordinatlarının verilmesi ücreti (Parsel başına)
c) Temel üstü kontrol ücreti

11,00
2012

1. Parsel içindeki bir bina için

100,00

2. Aynı parselde ilave her bir bina için

75,00

3. Temel Üstü Kontrol Ücreti

35,00

d) Bina aplikasyon kontrol ücreti

2012

Bina aplikasyon kontrol ücreti
e) Kat mülkiyetine esas röperli kroki ücreti

100,00
2012

Kat mülkiyetine esas röterli kroki ücreti
15.4.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

120,00
2012

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

15.5. 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

2012

a) 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

1,00

b) 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.

1,00

15. 6. AVAN VEYA RÖLÖVE PROJE KONTROL-TASTİK ÜCRETİ
TARİFE

2012

Bağımsız bölüm başına
15.7. ASANSÖR İŞLETME RUHSATI ÜCRETİ
TARİFE

90,00
2012

a) Her bir asansör başına işletme ruhsat ücreti

280,00

b) Yıllık Asansör Kontrol Ücreti

180,00

15. 8. İMAR PLANI FOTOKOPİ ÜCRETİ ve FOTOKOPİ ÇEKİMİ
Onaylı imar plan fotokopisi imar durumu yerine geçmez.
TARİFE

2012

a-Şeffaf küçük fotokopi (A-4) (adedi)

40,00

b-Şeffaf büyük fotokopi (A-3) (adedi)

50,00

c-Küçük fotokopi çekimi (A4) (adedi)

35,00

d-Büyük fotokopi çekimi (A3) (adedi)

35,00

15. 9. BİLGİSAYAR ÇIKIŞLI İMAR PAFTA VE BELGE ÜCRETİ

2012

a-Ozalit kopya paftası için (adedi)

70,00

b-Şeffaf ozalit (aydınger) paftası için (adedi)

75,00

c-Şeffaf ozalit (polyester) paftası için (adedi)

100,00

d-Şeffaf ozalit ve polyester getirilmesi durumunda yukarıda belirtilen ücretlerin %50’si alınır.
15. 10. FEN ELEMANLARI (Mühendis,Mimar,Şehir Plancısı) KAYIT veya KAYIT
YENİLEME ÜCRETİ
TARİFE

2012

a) Fen elemanları yeni kayıt belge ücreti

200,00

b) Fen elemanları kayıt yenileme belge ücreti (yıllık)

140,00

15. 11. MÜTEAHHİT ve SÜRVEYANLARIN YENİ KAYIT veya KAYIT YENİLEME
ÜCRETİ :
TARİFE

2012

a) Müteahhit yeni kayıt belge ücreti

600,00

b) Müteahhit kayıt yenileme belge ücreti

350,00

15. 12. YAPI DENETİM ŞİRKETLERİNİN YENİ KAYIT veya KAYIT YENİLEME
ÜCRETİ :
TARİFE

2012

a) Yapı denetim şirketi ilk kayıt ücreti

600,00

b)Yapı denetim şirketi belge yenileme ücreti

300,00

15. 13. EXPERTİZ RAPOR ÜCRETİ
TARİFE

2012

a) Ekspertiz rapor düzenleme ücreti
15. 14. BELGE TASDİK ÜCRETİ
TARİFE

400,00
2012

a) Belge tasdik ücreti (İmar durumu onayı için)

80,00

b)İnşaat ruhsatı ve yapı Kullanma izni Tasidik ücreti (sayfa başına)

40,00

c) Kat İrtifakı Onayı (daire başına)

35,00

d) İş Bitirme Belgesi Onayı

400,00

15.15. 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

2012

a.1- 1.Derece yılı otopark ücreti

1.800,00

a.2- 2.Derece yılı otopark ücreti

1.600,00

a.3- 3.Derece yılı otopark ücreti

1.400,00

a.4- 4.Derece yılı otopark ücreti

1.250,00

a.5- 5.Derece yılı otopark ücreti

950,00

b) Otopark ücretleri, inşaat ruhsatı alımı esnasında, o yılın değerleri ile defaten (peşin) ödenir.
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.
15.16. FİDAN - DİKİM VE BAKIM ÜCRETİ
Konut TARİFE

2012

Daire Başına (10 Fidan için)
İşyerleri TARİFE

3,00
2012

100m² üzerindeki her bir iş yeri için

96,00

100m²’den küçük olan her bir işyeri

60,00

15. 17. 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) (Her
bağımsız bölüm başına)

2012

15. 18. TESCİLLİ ESKİ ESER İMAR ÜCRETLERİ
TARİFE
2012
İçinde tescilli eski eser olduğu tapu kayıtlarında belirtilen ve tescil şerhi bulunan parsellerde belirtilen ücretlerde %50
oranında indirim uygulanır.

15,00

15.19. SOSYAL VE TEKNİK DONATI ALANLARI ÜCRETİ
TARİFE
2012
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.
15. 20. SIĞINAK KONTROL ÜCRETİ
TARİFE

2012

Bağımsız bölüm başına
15.21 ARŞİVDEN DOSYA ÇIKARMA ÜCRETİ

10,00
2012

Dosya başına
15.22 YERİNDE TESPİT ÜCRETİ

20,00
2012

a)Arazi inceleme (emsal,temel vizesi v.b)
b) Yapı kullanma izni için yerinde kontrol ücreti müstakil binalarda (Bağımsız bölüm
başına)
c) Yapı kullanma izni için yerinde kontrol ücreti Sitelerde (Blok başına)
15.23. İSKELE KURMA ÜCRETİ
Boya, Badana, dış cephe tadilatı, iyileştirmesi, mantolama v.b. İçin kurulan her türlü
malzemeden iskele için alınacaktır.
15.24 BELGE VERİLMESİ ÜCRETİ ÜCRETİ

30,00
20,00
150,00
2012
50,00
2012

a) Yanan - yıkılan yapılara izin ücreti

30,00

b) Onarım Ön izin Belgesi verilmesi ücreti

50,00

c) Onarım Uygunluk Belgesi verilmesi ücreti

50,00

d) Jeolojik ve jeoteknik raporların incelenmesi ücreti

50,00

15. 25. İŞGALİYE HARCI
5281 sayılı vergi kanunun Yeni türklirasına uyumu ile bazı Kanunlarda Değişiklik
yapılması hakkında kanunun 19.maddesi 1. maddesi 1. bendine istinaden
işgaliye harcının alınması sırasında

2012

HERGÜN için
* 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 15 gün (her
kat için) verilmesi bunun sonucunda ilgili Kanunda belirtildiği şekilde kanunda belirtildiği şekilde Kat adetixgünxişgaliye
alanxbirim fiyatı=işgaliye tutarı
1.Derece Yerler için.

2,25

2.Derece Yerler için.

2,00

3.Derece Yerler için.

1,75

4.Derece Yerler için.

1,50

5.Derece Yerler için.

1,20

"İçinde barınacak kişilerin ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen bulunduğu araziden elde edebileceği, her türlü
enerji, su ve atık sistemleri çevresel etkiler dikkate alınarak projelendirilmiş, aşağıda belirtilen maddelerin
sağlandığı çevreci, doğaya ve insana saygılı sağlıklı konutlardır." olarak tanımlanan Yeşil - Ekolojik Ev tanımına
uygun yapılarda:
tanım ve maddelere uygun olarak projelendirilen yapıda yeşil-ekolojik eve ilişkin maddelerden en az ikisinin
sağlanması durumunda tarifemizde belirtilen ruhsat aşamasında işgaliye ücretinin yarısı alınır, daha fazla maddeyi
sağlayanlardan işgaliye bedeli alınmaz.

