BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ
Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1- Plaka ücreti (Sokağa açıılan her bağımsız bölüm için)
2- Toprak döküm ücreti ( m3/5x( 1,25) x tarife değeri
3- İmar durumu ve aplikasyon talep edenlerde beher m2 si için
4- İmar plan tadilatı yaptıranlardan beher m2 si için
5_Belediye sınırları içinde uygulama imar planlarımızın dışında yapılacak olan mevzi
imar planlarından imar plan tadilat harcı beher m2 için
6- Belediye sınırları içinde uygulama imar planlarımızın dışında yapılacak olan mevzi
imar planlarından aplikasyon harcı beher m2 için
7- Kat mükiyeti tesis ücreti her bağımsız bölüm için
8- Teknik eleman ücreti
a) Konutlarda her bağımsız bölüm için
b) İşyerlerinden
9- Hali hazır harita onama ücreti
a) Pafta başına 1/500 ölçekli
b) Pafta başına 1/1000 ölçekli
c) Pafta başına 1/5000 ölçekli
10- Fenni muayene ve proje onaylarında alınacak ücretler
Yük ve insan asansörleri
a) Meskenler de
b) İşyerlerin de
c) Yemek asönsörleri için
d) Yürüyen merdivenler için
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1- İş makinaları tahsis ücreti
a) Kepçe,kazıyıcı ve yükleyici
b) Greyder
c) Mini loder
d) Yol çizgi Makinası, Asfalt kesme makinası
e) Tır
f) Silindir
g) Kamyonlar (Şehir içi)
h) Su arazözü
ı) Cenaze aracı şehrimiz sınırları içerisinde ücretsiz verilir.(Şehir dışına
çıkması istenildiğinde) km başına
j) a,b,c,d,e,f,g,h maddelerinde belirtilen araçlar Belediye ve mücavir alan sınırlarımız
dışında ise; (gidiş+geliş) mesafesinin 1/10’ miktarı saat ücreti ile çarpılır.
NOT bir saatin altındaki iş makinaları çalışma süreleri bir saat üzerinden ücretlendirilir
2-Yol ve KaldırımlarınTahribat Ücretleri
a) Belediyemize ait asfalt,karo,parke vb.yolları ve kaldırımları kazınmasına müteakip
eski hale getirilmesi için muktezi masraf bayındırlık birim fiyatları üzerinden kazıyı
yapan ilgiliden tahsil edilir.
b) Belediyemize ait asfalt,karo,parke vb.yol ve kaldırımların eski,tedaş,doğalgaz,türksat
ve telekom vb. kurum ve işletmeler tarafından kazı işlemi yapılması belediyemizle yapılacak
protokol çerçevesinde olacak ve ücretlendirilecektir.
c) Aykome tarafından belirlenen süreler dışında yol ve kaldırım tahribatı yapılması durumunda
yol ve kaldırım tahribat ücreti olarak m2 başına 247,00 TL ücret alınır.
3-Curuf ve İnşaat Artıkları Dökme Ücreti
a) Kalorifer binalardan daire başına yıllık olarak
b) Devamlı sıcak su tesisatı olan binalardan konut başına yıllık olarak
c) Meskenler dışında kalan, d maddesindeki işyerleri hariç curufların kaldırılması kamyon başına
d) Hamam, fırın vb. devamlı katı yakıt kullanan işletmelerden yıllık olarak
4- İnşaat Artığı ve Çöp Dışında Kalan Artıkların Taşınması (beher kamyon için)
a) İşyerleri
b) Konutlar
5- Yıkım Ücreti (Elektrik ve su idaresinden ilişiksiz yazısı)
Beher m² için
6- İş Bitirme Belgesi Talep Edenlerden
Başvurunun yapıldığı yılın bayındırlık fiyatları baz alınmak kaydıyla bitirilen işin toplam
bedelinin (onbinde üçü)
7-Haberleşme Hattı Kullanım Bedelleri
a) Altyapı katılım bedeli için birim alt yapı maliyeti (TL/m)(Kullanım süresince bir defalık)
b) Meclis elektronik haberleşme altyapı kullanımı yıllık geçi,ş hakkı bedeli (TL/m göz)
c) Elektronik haberleşme altyapısını kullanımda 5 yıllık geçiş hakkı bedeli (TL/m göz)
d) Elektronik haberleşme altyapısını kullanımda 10 -yıllık geçiş hakkı bedeli (TL/m göz)
e) Ortak elektronik altyapısını tesis eden kuruluş için geçiş hakkı bedeli (TL/m)
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
1- Tesisi Küşat Ücreti
SIHHİ MÜESSESELER (işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına müracaat eden her işyerinden m2 başına)
Gayrisıhhi Müesseseler
a) 2.Sınıf m² Başına
b) 3.Sınıf m² Başına
2- Ruhsat Yenileme Ücreti
3- AVM lerde geçici olarak kurulan tanıtım stantlarından küşat ücreti olarak
4- Tekel Bayiileri,Bar,İçkiki Lokanta vb.
Tekel Bayiileri-bar-içkili lokanta vb. işyeri açma ve çalışma ruhsatına müracaat edenlerden küşat ücreti olarak
5- Mesul Müdürlük Belgesi Ücreti
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ağaç satış ve Peyzaj Düzenleme Ücretleri
a) Yaprağını döken ağaçlardan (her yaş için)
b) İğneli ağaçlar (her yaş için)
c) Çim ve çiçek alanlarının düzenlenmesi (m²)
e) Kurumuş ağaç kesme ve budama (saati)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1- Nikah Muamele Ücreti
a) Evlilik Cüzdanı Ücreti (Kaymamlık ilçe mal müdürlüğünce belirlenen uluslarası alile cüzdanı ücreti alınır.)
b) Nikah muamelesi sair evrak ücreti
2- Belediye Web Sayfasına Reklam Verme
a)Reklamın alanı 512 kbyte kadar aylık
b)reklamın alanı 1024 kbyte kadar aylık
c)reklamın alanı 1024 kbyten fazlası aylık
3- Bilgi Edindirme Gelirleri (14.02.2006 gün ve 26080 Sayılı Resmi Gazete)
Yazılı ve basılı bilgi veya belgelerin ilk on sayfası için ücret alınmayacaktır.
İlk on sayfadan sonra her sayfa için talebe göre (her yıl yeniden değerleme oranında artış uygulanır)
a) Siyah beyaz yazma,tarama ve kopyalama sayfa başına (0,88xsayfa sayısı) kanun gereği
ilave ücret: (sayfa sayısıx tarife değer) gelir tarifesi gereği
b) Rekli yazma,tarama ve kopyalama sayfa başına(1,76Xsayfa sayısı) kanun gereği
ilave ücret : (sayfa sayısıx tarife değer) gelir tarifesi gereği
NOT : İlave ücret uygulamasında toplam ücret 176,00 TL yi geçemez.
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Aile Çay Bahçesi
Aile Çay Bahçesinde halka satışa sunulan mal ve hizmetlerin ücretleri ekonomik,sosyal ve piyasa şartlarına
göre Belediye Encümeni'nce belirlenmesi.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Salon Tahsis Ücreti
Belediyemize ait Recep Tayyp Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksinde ilgili kamu kurumlarından izin
alınarak düzenlenen kültür, sanat etkinlikleri (tiyatro, konser, sergi, gösteriler vb)nde tahsis için
Belediye Başkanı Oluru alınır.
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
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