VERGİLER
Madde 1 - İlan Reklam Vergisi (2464 sayılı kanunun 15. maddesi gereği)
a - Dükkan, ticari, zirai ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve
b - Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan, yazılan ilan ve reklamların beher m² sinden
c - Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gelen binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve
d - Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher m² sinden yıllık olarak
e - İlan ve reklam amacıyla dağıtılan ilan, broşür,katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar v.b den
f - Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler v.b.nin beher m² sinden günlük olarak
NOT : İlan Reklam Vergisi tahakkukları; Mayıs ve Kasım son ödeme tarihli 2 eşit taksit olarak

2017
30.00
40.00
10.00
48.00
0.12
0.50

Madde 2 - Eğlence Vergisi (2464 sayılı kanunun 21. maddesi gereği)
2017
a - Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük);
a.01 - Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing vb;
a.01.1 - 50 m² ye kadar
10.00
a.01.2 - 50 - 150 m² arası
10.00
a.01.3 - 151 - 300 m² arası
10.00
a.01.4 - 301 m² den yukarı
10.00
a.01.5 - 4 yıldızlı otelde
10.00
a.01.6 - 5 yıldızlı otelde
10.00
a.02 - Bilardo ve masa futbolu salonları vb;
a.02.1 - 25 m² ye kadar
10.00
a.02.2 - 26 - 50 m² arası
10.00
a.02.3 - 51 - 100 m² arası
10.00
a.02.4 - 101 - 200 m² arası
10.00
a.02.5 - 201 m² den yukarı
10.00
b - Biletle girilen yerler (Yüzde %);
b.01 - Yerli film gösterimlerinden
0.10
b.02 - Yabancı film gösterimlerinde
0.10
b.04 - Spor Müsabakaları, at yarışları ve konserlerden
0.10
b.05 - Sirkler Lunaparklar çalgılı bahçeler v.b.0
0.20
c - Müşterek Bahisler
5.00
NOT : Her aya ait vergi müteakip ayın 20. günü akşamı mesai bitimine kadar Belediye ilgili servisine yatırılır,
aksi takdirde yasal gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Madde 3 - Çevre Temizlik Vergisi (2464 sayılı kanunun 44. maddesi gereği)
a - Mahalleler;
b - Mücavir Alan ve Köyler;
c - Meskenlerden Alınan (m³ başına)

2017
4.DERECE
5.DERECE
0.21

Sayfa 1

HARÇLAR
Madde 4 - İşgal Harcı (2464 sayılı kanunun 57. maddesi gereği)
2017
a - Yol,meydan,pazar,vb gibi umuma ait yerlerden herhangi bir maksatla işgalinde m² sinden
2.50
b - Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları
tarafından işgalinde hayvan başına;
b.01 - Satışı yapılan küçük baş hayvan için
1.50
b.02 - Satışı yapılan büyük baş hayvan için
3.00
c - Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için Belediyemizce ayrılmış alanların AYKOME Genel Kurulunun
olumlu görüşü alınarak tesis edilen ve işletilen mahallerin işgalinde beher saat başına;
c.01 - Her taşıttan her saat için
1.25
c.02 - Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için
2.50
Madde 5 - Hayvan Kesimi ve Muayene Harcı (2464 sayılı kanunun 74. maddesi gereği)
a - Küçükbaş hayvan
b - Büyükbaş hayvan

2017
3.00
6.00

Madde 6 - Ölçü Tartı Aletleri Muayene Harcı (2464 sayılı kanunun 77. maddesi gereği)
a - Tartı ağırlıklarının her birinden;
b - Uzunluk ölçülerinin her birinden;
c - Akıcı ve kuru daneli maddelerin her birinden;
d - El terazilerinden;
e - Normal masa terazilerinden;
f - Otomatik (İbreli) terazilerden;
g - Elektronik terazilerden;
h - Kantar ve basküllerden;

2017
1.50
1.50
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
25.00

Madde 7 - Kayıt Suret Harcı (2464 sayılı kanunun 79. maddesi gereği)
a - Her sayfa başına
b - Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden

2017
0.75
8.00

Madde 8 - İmar Mevzuatı Gereği Alınan Harçlar (2464 sayılı kanunun 80. maddesi gereği)
a - Harita, plan ve krokilerin beher m² sinden
a.01 - Ticarethane
a.02 - Konut
b - İfraz ve tevhid harcı (beher m² için)
b.01 - Ticarethane
b.02 - Konut
c - Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m² için)
c.01 - Ticarethane
c.02 - Konut
d - Zemin Açma İzni ve Toprak Harfiyat Harcı
d.01 - Toprak (beher m3 için)
d.01.1 - Ticarethane
d.01.2 - Konut
d.02 - Kanal (beher m² için)
d.02.1 - Ticarethane
d.02.2 - Konut
e - Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m² için)
e.01 - Ticarethane
e.02 - Konut

2017
0.12
0.09
0.12
0.09
0.12
0.09

0.35
0.30
1.30
1.10
0.11
0.09
Sayfa 2

HARÇLAR
Madde 9 - Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı (2464 sayılı kanunun 82. maddesi gereği)
a - Muayene ruhsat ve rapor harcı

2017
13.00

Madde 10 - Sağlık Belgesi Harcı (2464 sayılı kanunun 83. maddesi gereği)
a - Sağlık belgesi harcı

2017
2.25

Madde 11 - Bina İnşaat Harcı (2464 sayılı kanunu ek 6. maddesi gereği)
a - İnşaat Alanı (Konut için)
a.01 - 100 m² ye kadar
a.02 - 101 - 120 m² ye kadar
a.03 - 121 - 150 m² ye kadar
a.04 - 151 - 200 m² ye kadar
a.05 - 200 m² den yukarı
b - İnşaat Alanı (İşyeri için)
b.01 - 25 m² ye kadar
b.02 - 26 - 50 m² ye kadar
b.03 - 51 - 100 m² ye kadar
b.04 - 100 m² den yukarı

2017

Madde 12 - İşyeri Açma İzin Harcı (2464 sayılı kanunun 81. maddesi gereği)
a - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde her türlü işyerinin m² sinden;
a.01 - 25 m² ye kadar
a.02 - 26 - 100 m² arası
a.03 - 101 - 250 m² arası
a.04 - 251 - 500 m² arası
a.05 - 501 m² den yukarı

2017

Madde 13 - Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı (2464 sayılı kanunun 61. maddesi gereği)
a - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde her türlü işyerinin m² sinden yıllık olarak;
a.01 - 25 m² ye kadar
a.02 - 26 - 100 m² arası
a.03 - 101 - 250 m² arası
a.04 - 251 - 500 m² arası
a.05 - 501 m² den yukarı

2017

0.75
1.50
2.25
3.00
3.75
3.00
4.50
6.00
7.50

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
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ÜCRETLER (KDV Hariç)
Madde 14 - 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97.Maddesince Alınacak Ücretler

2017

a - Reklam Tahsis Ücretleri:
Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlar içindeki (İmar ve Şehircilik, Zabıta ve Mali Hizmetler Müdürlüklerinin
Onayı alındıktan sonra) yer ve alanlardan alınacak olan Reklam Tesisi ve Tahsis Ücreti; (Aşağıda reklam tesis ve
tahsis ücretleri haricinde ayrıca gelir tarifemizde yer alan nispetler oranında İlan ve Reklam Vergisi tahsil edilir.)
a.01 - Belediyemiz bünyesindeki bilbord ve benzeri panolar üzerine yapıştırılacak İlan
73.13
Reklamların her m² den haftalık yer tahsis ücreti
a.02 - Reklam, Tanıtım ve Satış Stand ve Organizasyonları:
a.02.1 - Geçiçi reklam standları için yer tahsis ücreti (günlük)
217.08
a.02.2 - Reklam, tanıtım ve satış amaçlı yapılacak 50 m2 ye kadar organizasyonlardan (günlük)
432.99
a.03 - Mülkiyeti belediyemize ait alanlara (Estetik Kurulu Onayı İle) konulacak hertürlü totem,
719.71
a.04 - Elektrikli Bilgisayar sistemi ile çalışan Megalight - Megavizyon ilan ve reklamların beher m²
282.08
sinden aylık olarak İZİN BELGESİ Ücreti;
a.05 - Otobüs içerisinde ve Belediyeye ait kapalı alanlarda bulunan LCD ekranların her bir
282.08
adedinden aylık;
a.06 - Otobüs giydirme ile yapılan ilan ve reklamların her bir adedinden aylık;
357.54
a.07 - Motorlu taşıt araçlarının dışında yer alan LOGO ücreti;
174.12
a.08 - Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gelen binaların cephe ve yanlarına asılan bez
ve sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan vs. her reklam için tek sefer (15 gün süre
130.01
ile);
a.09 - Otobüslerin arka cephelerinde yapılan ilan ve reklamlardan aylık;
109.12
a.10 - Aydınlatma direklerinde yapılan reklamlardan;
a.10.1 - Haftalık
30.00
a.10.2 - Aylık
80.00
a.10.3 - Yıllık
375.00
b - Vasıta veya yaya olarak yapılacak olan sesli ve görüntülü reklamlar için (Günlük);
143.94
c - Pazaryeri Dükkan / Tezgahları Kira Bedelleri:
c.01 - Açık dükkan / tezgahlar
40.00
c.02 - Kapalı Dükkanlar
75.00
c.03 - Balıkçı Dükkanları
75.00
c.04 - Kalıcı Konutlar Pazaryeri Tezgahları
55.00
d - Sinemalarda oynatılan film içerisinde ticari amaçlı gösterilen reklam flimlerinin her bir adetinden bir film
f - Bilgi Edinme Başvuru Ücretleri
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun 10.Maddesinde; "Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak
sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye
gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir" hükmü yer almış olup, bilgi ve belgeye erişim ücretinin tahsili Maliye
Bakanlığınca 14.02.2006 tarih ve 26080 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 sıra nolu Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti
Genel Tebliği hükümlerince yapılacaktır.
g - İş Bitirme Belgesi Ücreti
685.00
h - Kiralık Mülkler Devir İşlemleri
Belediyemize ait yerlerin kira devirlerinde bulunduğu yıl içindeki 12 aylık kira tutarı kadar "Devir Ücreti" alınır.
Devir işlemi yapılan işyerlerinin kira bedelleri o yıla ait muammen bedel üzerinden Belediye Encümeni' nce
belirlenir.

Sayfa 4

ÜCRETLER (KDV Hariç)
Madde 15 - Zabıta Hizmetleri İle İlgili Ücretler
2017
a - Mesül Müdürlük Belgesi Ücreti
a.01 - Aynı firma için ilk sefer
263.83
a.02 - Aynı firma için yıllık vize
105.53
b - Canlı Müzik İzin Belgesi Ücreti (Yıllık)
527.65
c - Seyyar Satıcı Depolama/Taşıma Ücretleri;
c.01 - Günlük Depo Ücreti
23.22
c.02 - İşçi Taşıma (Hammaliye) Ücreti
55.93
c.03 - Araç Taşıma Ücreti
55.93
d - Ruhsat Kayıp / Yenileme Ücreti
111.86
e - Kantar Ücreti
7.50
f - Kullanma tarihi dolan ürünlerin imha gözetim ücreti
334.53
g - İşyeri Açma İzin İşlemleri Ücretleri
g.01 - İnceleme Kurulu Ücretleri;
g.01.1 - Sıhhi müesseseler
195.23
g.01.2 - 1. Sınıf gayri sıhhi müesseseler
1,671.60
g.01.3 - 2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müesseseler
278.60
g.01.4 - Akaryakıt-LPG (Otogaz) İstasyonları
1,671.60
g.02 - Akaryakıt ve LPG istasyonları;
g.02.1 - Dispenser Adası
3,900.39
g.02.2 - Büfe / Market
585.69
g.02.3 - Yıkama üniteleri
1,114.40
g.02.4 - İstasyon içerisindeki diğer yerleri (lastik tamiri v.s.)
351.41
g.03 - CNG/LNG İkmal istasyonları;
g.03.1 - Dispenser Adası
4,457.59
g.03.2 - Kompresör (adet)
585.69
g.04 - Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli
kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali
g.04.1 - 0-10 m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet)
468.55
g.04.2 - 10-20 m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet)
702.83
g.04.3 - 20-40 m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet)
936.05
g.04.4 - 40-100 m3 depo hacmine sahip tanklar için (adet)
1,404.60
g.04.5 - 100 m3 den büyük olan tanklar için
4,680.26
g.05 - Hazır Beton Santralleri;
g.05.1 - 1-100 Hp ye kadar toplam motor gücü olanlardan (maktuen)
5,849.53
g.05.2 - 101-250 Hp toplam motor gücü (maktuen)
8,356.92
g.05.3 - 251-500 Hp toplam motor gücü (maktuen)
11,141.86
g.06 - Asfalt Şantiyeleri;
g.06.1 - Asfalt Şantiyeleri asfalt ve zift eritme yerleri (maktuen)
9,359.46
g.06.2 - 2000 m2 ve üzeri kullanım alanından
3,064.59

Sayfa 5

ÜCRETLER (KDV Hariç)
Madde 16 - Su ve Kanalizasyon Hizmetleri İle İlgili Ücretler
2017
a - Vidanjör;
a.01 - Kanalizasyonu Olmayan Hela, Abdestlik çukurları ÜCRETSİZDİR.
a.02 - Kanalizasyon sistemine bağlantısı teknik olarak mümkün olan Hela, Abdestlik çukurlarının
215.28
her seferinde;
b - Kanalizasyon Bağlantı Ücreti (Bağımsız bölüm olan işyerlerinde sıhhı tesisatı olmayanlar bu ücretten
muaftır. Kanalizasyon Parsel Bacası yapım işi ücreti 12 taksitte alınabilir.)
b.01 - Her bağımsız bölüm için (1.Daire ve işyeri)
129.80
b.02 - Takip eden daireler veya işyeri için
71.76
c - Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Ücreti; (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
14.02.2013/19242 2013/4 Genelgesi gereği Bakanlıkça belirlenmektedir)
d - Atıksu Analiz Ücretleri:
d.01 - PH
65.43
d.02 - Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5)
139.30
d.03 - Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
139.30
d.04 - Askıda Katı Madde (AKM)
97.09
e - Deşarj İzin Belge Ücreti
e.01 - Debisi 50m³/gün den az olan işletmelerden
236.39
e.02 - Debisi 50-1,000m³/gün arası olan işletmelerden
471.72
e.03 - Debisi 1,000m³/gün den fazla olan işletmelerden
943.44
f - Atıksu Arıtma Bedeli (m³ başına)
f.01 - Arıtma Tesisine kanalizasyon bağlantısını kendi gerçekleştiren işletmeler
0.93
f.02 - Taşıma yöntemi ile arıtma tesisine götüren işletmeler
1.95
g - Atıksu Tesisi Yararlanma Hakkı Ücreti (Yıllık)
g.01 - Debisi 50m³/gün den az olan işletmelerden
200.00
g.02 - Debisi 50-1,000m³/gün arası olan işletmelerden
400.00
g.03 - Debisi 1,000m³/gün den fazla olan işletmelerden
800.00
NOT: Taşıma işlemi Belediyemizce yapılması halinde vidanjör hizmet bedeli ayrıca alınır.

Sayfa 6

ÜCRETLER (KDV Hariç)
Madde 17 - Mali Hizmetler Müdürlüğü İle İlgili Ücretleri
2017
a - Su Tüketim Ücretleri (beher m³)
NOT: Ön Ödemeli Sayaç Abonelerinde; Su Tüketim Bedeli ait olduğu tarifenin ilk kademesi üzerinden %15
indirimli ve kademesiz olarak ücretlendirilecektir. Vatandaş Sosyal Yardım Kampanyası kapsamında abonelere ait
oldukları tarifeden 15m3 ücretsiz su verilecektir.
a.01 - Meskenler;
a.01.1 - 1-20 m³ e kadar
2.01
a.01.3 - 20 m³ den sonrası
2.42
NOT: Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtlar için "Meskenler" tarifesi uygulanır.
a.02 - Ticarethane
a.02.1 - 1-50 m³ e kadar
5.00
a.02.2 - 50 m³ den sonrası
6.00
a.03 - İnşaatlar, Fabrika, İmalathaneler;
a.03.1 - 1-30 m³ e kadar
5.17
a.03.2 - 30 m³ den sonrası
6.44
a.04 - Resmi Daire ve Kurumlar (Okul, Kuran Kursu, Hastane, Tedavi Kurumları)
6.70
a.05 - Bahçe Sulama (Kalıcı Konutlar);
a.05.1 - 1-30 m³ e kadar
2.25
a.05.2 - 30 m³ den sonrası
2.75
a.06 - Gecici Aboneler;
a.06.1 - 1-20 m³ e kadar
2.63
a.06.2 - 20m³ den sonrası
3.38
a.07 - Şehit Dul ve Yetimleri, Gaziler ÜCRETSİZDİR.
a.08 - Muhtaç ve Özürlüler; (Özürlü Kimlik Kartı ile Yeşil Kart veya Muhtaçlık Belgesi (65 Yaş Aylığı Maaş Kartı)
ibraz eden Aboneliklere tabi oldukları Tarifenin % 50 si nispetinde indirim uygulanır)
a.09 - Mücavir Alan İçindeki Köyler;
a.09.1 - 1-20 m³ e kadar
1.88
a.09.2 - 20m³ den sonrası
2.81
a.10 - Mücavir Alan Dışındaki Köyler;
a.10.1 - 1-20 m³ e kadar
2.28
a.10.2 - 20 m³ den sonrası
3.58
a.10.4 Tek Aboneli Köyler
3.58
b - Atık Su Ücreti: Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul
ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği m³ başına;
b.1 - İçme suyu şebekesinden su kullanımı yapan abonelerden
0.33
b.2 - Mesken amacı dışında kullanılan kuyu, galeri, artezyen, sondaj vb.
b.2.1 - 1-250 m³ e kadar
0.33
b.2.2 - 250-500 m³ e kadar
0.66
b.2.3 - 500 m³ den sonrası
1.75
c - Diğer Su Hizmetleri Ücretleri;
c.01 - Bakım Ücreti (m3 başına);(Ön Ödemeli Sayaç abonelerinde %50 indirimli uygulanır)
0.10
c.02 - Abone İlk Tesis Ücretleri;
c.02.1 - Keşif bedeli ücreti
20.00
c.02.2 - Boru delme ve kolye bağlama ücreti
20.00
c.02.3 - Sayaç bağlama ücreti ve diğerleri
20.00
c.02.4 - Boru montaj işçiliği ve 1/2 - 4/4 boru metre fiyatı
20.00
c.02.5 - Boru montaj ücreti (1 parmaktan 2 parmağa kadar)
20.00
c.03 - Su Kesme / Açma Ücreti
20.00

Sayfa 7

ÜCRETLER (KDV Hariç)
Madde 17 - Mali Hizmetler Müdürlüğü İle İlgili Ücretleri
c.04 - Depozito Ücretleri; (KDVsiz)
c.04.1 - Mesken
c.04.2 - Ticarethane, Fabrika, İmalathane
c.04.3 - İnşaat;
c.04.3.1 - 1-25 bağımsız bölüm (Her biri için)
c.04.3.2 - 25 bağımsız bölümü geçen yerler için
c.04.4 - Tüm Köy için tek bir abonelik
c.05 - Mühür/Kelepçe Ücreti
c.06 - Numara Ücreti
c.07 - Ön Ödemeli Kartlı Sayaç Kart Bedeli

2017
420.00
525.00
195.00
5,700.00
2,060.00
16.00
16.00
15.00

NOT: Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımına geçen abonelerin; varsa ödemiş oldukları depozito
bedelleri kartlarına yüklenecek, ilk kez abonelik alınıyor ise "Depozito Bedeli" nden muaf tutulacaklardır. Ön
Ödemeli Sayaç Aboneliği mülk sahipleri harici kiracı adına da tesis edilebilecektir. Ön Ödemeli Sayaç
Aboneliğinde; sadece "Sözleşme Damga Vergisi" tahsil edilecektir. I. Derece yakına yapılan tüm abonelik devir
işlemlerinde; sadece "Sözleşme Damga Vergisi" tahsil edilecektir. Yeni binalara ait ilk Ön Ödemeli Sayaç Aboneliği
işlemlerinde; abonelik geçici mahiyette olup kartlarına en fazla 3m3 yüklenecektir.
d - Su Hizmetleri İle İlgili Cezalar (KDVsiz)
d.01 - Abonesi ve sayacı olup her ne şekilde olursa olsun kaçak kullanım
d.02 - Sayaçsız, Abonesi olmayan kaçak kullanım
d.03 - Sayaçlı, Abonesi olmayan kaçak kullanım
d.04 - Mühürlenmiş sayacın mührünü koparma
d.05 - Su Kapama Aparatı Tahrip Bedeli
d.06 - Kanalizasyon Şebekesine İdare den izinsiz bağlantı yapılması

3,165.00
3,165.00
1,585.00
1,585.00
130.00
3,165.00

NOT : Su sayaçlarının okunamaması/sayacın olmaması durumunda abonenin son bir yıllık tüketim ortalaması
veya belirlenen 40 m³ tüketim arasında büyük olan sarfiyat üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Endeks okuma
işlemleri (aylık) periyotlar halinde yapılacaktır.
İhbarname ibraz tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde ödeme yapılması bu süre içinde ödenmeyen fatura
bedellerine 6183 sayılı kanunun 51.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca tespit edilen esasların uygulanması ve
ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı 15 Ocak 2004 tarih ve 25347 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
tahsilat tebliği uyarınca günlük olarak hesap edilmesi, Genel Katma Bütçeli İdarelerin su tüketimleri hariç olmak
üzere uygulanacaktır. Su hizmetleri ile ilgili hususlar "Su Hizmetleri Satış Yönetmeliği" çercevesinde
yürütülmektedir.
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a - Kaldırım Onarım Ücreti (m² başına);
a.01 - Malzemeleri sökülebilir nitelikteki parke yollar
110.81
a.02 - Malzemesiz sökülebilir nitelikteki parke yollar
71.76
a.03 - Beton ve asfalt yollar
167.79
b - Hazır Beton Ücretleri;
O günkü birim fiyatlarına göre analiz ve keşif yapılarak fiyatlar Belediye Encümenince belirlenecektir.
c - İş Makinaları Kiralama Saat Ücreti;
c.01 - Greyder G140
323.98
c.02 - Eskavator 320 L
404.18
c.03 - Benati Kepçe
257.49
c.04 - Komprosör
242.72
c.05 - Traktör
129.80
c.06 - Damperli Kamyon
210.00
c.07 - Silindir Küçük
274.38
c.08 - Silindir Büyük
450.61
c.09 - Distribütör Kamyon
225.83
c.10 - Tır Kamyon
289.15
d - Asfalt Satış Ücreti (1 ton) (100 ton ve üzeri satışlar için geçerlidir);
(Yıl içinde gelebilecek olan maliyetlerdeki artışlar belirlenen fiyatlara Belediye Encümenince yansıtılacaktır)
Kamu kurumlarına %55 iskonto uygulanacaktır.
d.01 - Binder Asfalt (Plentaltı)
181.51
d.02 - Aşınma Asfalt (Plentaltı)
194.18
d.03 - Binder Asfalt(Zemine Serme-Sıkıştırma-Nakliyesiz)
235.33
d.04 - Aşınma Asfalt(Zemine Serme-Sıkıştırma-Nakliyesiz)
248.00
e - Ağaç Kesme (Çapına göre);
e.01 - 0 - 35 cm:
211.06
e.02 - 36 - 50 cm:
232.17
e.03 - 51 - 70 cm:
253.27
e.04 - 71 - 100 cm:
284.93
e.05 - 101 cm ve yukarı:
316.59
f - Ağaç Budama (Boyuna göre);
f.01 - 0 - 9 mt:
211.06
f.02 - 10 - 19 mt:
263.83
f.03 - 20 mt den fazla:
316.59
g - Hasar Değerleri;
g.01 - Yeşil alan, yapraklı ve ibreli ağaçların hasar bedellerine esas olacak fiyat listesi;
g.01.1 - Çim Alan (her m2 için):
12.66
g.01.2 - İbreli Ağaçlar (her yaş için):
63.32
g.01.3 - Yapraklı Ağaçlar (her yaş için):
50.65
g.02 - Diğer Mamüller;
g.02.1 - Küçük Beton Çiçek Saksı (Çiçekli):
126.64
g.02.2 - Bütün Beton Çiçek Saksı (Çiçekli):
163.57
h - Ağaç Sökme/Dikme Aracı Saat Ücreti; (Akaryakıt kiracıya aittir)
197.34
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i - Elektronik Haberleşme ve Geçiş Hakkı Ücreti
i.01 - Altyapıya Katılım Bedeli (TL/m) (Lisans süresince bir defalık)
i.01.1 - Altyapı Katılım Bedeli için Birim altyapı yapım maliyeti
76.00
i.01.2 - Altyapı Arıza-Bakım-Onarım Ücreti
0.74
i.02 - Geçiş Hakkı Bedelleri (TL/m) (Yıllık)
i.02.1 - Düzce Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve tasarrufunda olan yerler
0.74
i.02.2 - Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısında göz kullanımı
0.53
i.02.3 - Havai Hat Tesisi
0.42
i.03 - Düzce Belediyesi adına kayıtlı taşınmazlardan geçiş yapıldığında ilgili taşınmazın Emlak Vergisi Arsa m2
birim fiyatlarının %2' si uygulanır.
i.04 - Etüd/Saha Keşif Bedeli (Bir Defalık)
i.04.1 - 20Km’ye kadar
2,110.60
i.04.2 - 20Km üzeri
10,000.00
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun
02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ,
27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Sabit ve Mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü
kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmelik esas alınmıştır.
Tüm başvurular Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacak ve talep edilen güzergah dijital ortamda sunulacak,
ödemelerin yapılması sonrası sözleşme düzenlenecektir.
Her türlü kablo ve benzeri gerecin geçirildiği yerin genişliğinin 40cm' ye kadar (40cm dahil) olan geçiş
haklarında bu Tarifede belirtilen “i.02 - Geçiş Hakkı Bedelleri” uygulanır. Genişliğin 40cm' den fazla olduğu geçiş
haklarında geçiş hakkı ücretleri; genişliğin arttığı oranda, bu Tarifede belirtilen ücretler artırılarak tespit edilir.
Geçiş hakkı ücretlerinin 5 yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde %10, 10 yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde
%20 oranında indirim uygulanır.
Altyapı Arıza-Bakım-Onarım bedelleri altyapıda oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içerisinde müdahale ve 24
saat içerisinde giderilme şartıyla yapılacak müdahaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arızası ve deplase
çalışmalarında oluşan bedeller hariçtir. Kablo arıza müdahalesi her işletmecinin kendi yükümlülüğünde olup,
deplaseler ise o güzergahta kablosu bulunan işletmeci sayısınca ayrıca hesaplanılarak karşılıklı mahsuplaşılacaktır.
Altyapı Katılım bedeli altyapıyı tesis eden işletmeciye/kuruma ve bu altyapıyı kendinden önce kullanan diğer
işletmecilere, Altyapı Bakım Bedeli ise, Altyapıyı tesis eden işletmeci veya kuruma kullanım süresince bir defa
ödenmesi gereken ücretlerdir. Yapılacak ödeme miktarı ilgili güzergahı kullanacak kaçıncı işletmeci olduğuna göre
belirlenen kademe esas alınarak güzergahı kullanan her bir işletmeciye hesaplanan altyapı katılım bedelini
ödeyecektir.
Tarifenin “i.01 - Altyapıya Katılım Bedeli” pozu; bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tesis edilen
altyapılar için geçerlidir.
j - DOĞALGAZ REGÜLATÖR ALANLARININ YER TAHSİS ÜCRETLERİ (TL/m2) (YILLIK)
j.01 - Regülatör yer tahsis Ücreti
k - P.T.T. MEKTUP TOPLAMA KUTULARI ÜCRETİ (YILLIK)
k.01 - P.T.T Mektup Toplama Kutuları Ücreti her biri için

527.00
263.00
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l - Verici İstasyonu Yer Kullanım Ücreti
l.01 - Ulusal Televizyon
10,500.00
l.02 - Ulusal Radyo
4,200.00
l.03 - Bölgesel Televizyon
3,675.00
l.04 - Bölgesel Radyo
1,575.00
l.05 - Yerel Televizyon
2,625.00
l.06 - Yerel Radyo
1,050.00
l.07 - Eğitim Amaçlı Radyo ve Televizyon yayınları
630.00
l.08 - İstasyon alanını geçici olarak kullanma bedeli (aylık)
52.50
m - GSM Baz İstasyonu Ücretleri (Yıllık)
m.01 - Bina, Otoparklar (8m ’ye kadar sistem odası dahil)
10,550.00
m.02 - İstasyon, Durak, Teleferik, Terminal ve İskele (8 m2’ye kadar sistem odası dahil)
15,830.00
m.03 - Radyo Frekans / Radyo Link Anteni
m.03.1 - Anten çapı 0-60 cm(RL için)
2,110.00
m.03.2 - Anten çapı 61- 130cm(RL için)
3,165.00
m.03.3 - Yer altı Montajlı Kabinet (5m ’ye kadar, 4 adet anten dahil)
5,275.00
m.03.4 - Yer altı Montajlı Kabinet (5m2’ye kadar, antensiz)
2,110.00
NOT: İlave Radyo frekans anteni tesis edilmesi durumunda m.03.1 maddesinden ücretlendirilecektik.
m.04 - Yer Üstü Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (4 adet anten dahil)
m.04.1 - 4 m2’ye kadar
7,387.00
m.04.2 - 6 m2’ye kadar
8,440.00
m.05 - Yer Üstü Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (Antensiz)
m.05.1 - 4 m2’ye kadar
2,110.00
m.05.2 - 6 m2’ye kadar
3,165.00
m.06 - Konteyner Montajlı (4 adet anten dahil)
m.06.1 - 5 m2’ye kadar
8,440.00
m.06.2 - 7 m2’ye kadar
9,500.00
m.07 - Konteyner Montajlı (Antensiz)
m.07.1 - 5 m ’ye kadar
4,220.00
m.07.2 - 7 m2’ye kadar
5,275.00
m.08 - Bina İçi Kurulum (Bina içi tesisat, cihaz, antenler ve 2 adet dış anten dahildir)
8,445.00
m.09 - Sadece direk ve 4 adet antene kadarlık kurulum.(sistem odaları hariç)
5,275.00
m.10 - Small cells (Femtocell,Microcell)
1,055.00
m.11 - Düzce Belediyesi Kule Kullanım bedeli
21,100.00
(6m2' ye kadar sistem odası uygun tel çit ve 4 adet anten dahil)
m.12 - GSM Kule Yeri (20 m2' ye kadar)
21,100.00
m.14 - GSM Mobil İstasyon Bedeli (Gün / Tl.)
211.00
m.15 - Baz İstasyonu Yerseçimi Survey Bedeli (Bir defalık)
263.00
m.16 - İzinsiz sabit baz istasyonu kurulumu (bir defalık/ceza olarak)
42,200.00
m.17 - İzinsiz mobil baz istasyonu kurulumu (günlük/ceza olarak)
1,580.00
n - Saha Dolabı, Ankesörlü / Kartlı Telefon vb kurulumu
n.01 - Kabinet/Saha Dolabı, Yer Üstü m2 si yıllık
79.15
n.02 - Kabinet/Saha Dolabı, Yer altı m2 si yıllık
63.35
n.03 - Ankesörlü,kartlı vb. Telefon (adet/yıllık)
36.95
n.04 - Saha Dolabı, Ankesörlü Telefon vn. tesis yeri survey bedeli (Bir defalık)
63.35
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NOT:
Tüm başvurular resmi dilekçeyle yapılacak ve başvurulara survey raporu da eklenecektim.
m.01,m.02,m.06,m.07,m.08,m.09 pozlarındaki sistem odaları, kabinetler, konteynırların yükseklikleri 275 cmyi
geçmeyecek şekilde kurulabilecektir.
m.04,m.05 deki kurulumlarda kullanılacak kabinetlerin; m.06,m.07 de kullanılacak saha dolaplarının ve n.01,
n.02 pozlarındaki saha dolaplarının yüksekliği 200 cm yi geçmeyecek şekilde kurulabilecektir.
İlave Radyo frekans anteni tesis edilmesi durumunda m.03.1 pozundan ücretlendirilecektim.
Tüm tarife pozlarındaki kurulumlarda belirtilen m2’lerden büyük sistem odaları için tarifenin 2 katı ücret alınır.
m.01 ve m.02 tarife pozlarındaki sayıları belirtilen antenler, RF ve RL anteni ayrımı yapılmadan istenen tipte
kullanılabilir.
m.10 Bina İçi Kurulum pozunda sadece bina içi antenler dahildir, kullanılması durumunda bina dışı antenler
m.03 pozuna göre ayrıca ücretlendirilecektir.
m.12 pozunda RF/RL anteni kullanılmayacak olup internet hattı üzerinden çalışacaktım. Kurulan cihazların (adsl
modem, dahili anten vb..) elektrik ihtiyaçları dışındaki bütün ücretler (Abonelikler vb) işletmeci tarafından
karşılanacaktır.
m.10 Bina İçi Kurulum ve m.12 pozları Belediyenin veya Şirketlerinin bina, tesis, kültür ve kongre merkezi, avm
vb. gibi tesislerinin iç alanlarında sinyal kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamaları tanımlamaktadır.
Bina içi kurulum işletmeciler arasında ortak kullanılabilecek şekilde yapılır ise m.10 Bina İçi Kurulum pozu tesisi
kullanmak isteyen her işletmeci için ayrı uygulanır.
m.14 GSM Kule Yeri tarife pozuna tüm GSM sistemlerine (sistem odası, RF ve RL Antenleri) ait ekipmanlar
dahildir.
Belediye etkinlikleri vb. esnasında ihtiyacın karşılanması adına talep edilebilecek Mobil İstasyonlar için Belediye
m.16 pozunu uygulamak belediye inisiyatifindedir.
Tarife düzenlemesinin referansları 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu'nun 02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar
hakkında tebliğdir.
Kurulum ve altyapı çalışmaları yılın ikinci yarısında gerçekleşirse o yıla ait ücret, tarifedeki ücretin yarısı alınarak
uygulanacaktır. Ücretler takvim yılı için geçerlidir.
Tarifedeki bütün pozlar için ilgili bedellerin toplamının Belediyeye yatırıldığını belgeler dekontlar ve varsa
gerekli belgeler ile başvurulacak ve sonrasında Belediye tarafından hazırlanmış olan matbu sözleşme karşılıklı
olarak imzalanacaktır.
Düzce Belediyesi yetki sınırları içerisinde Yer Seçim Belgesi alınmadan (İzinsiz) kurulmuş sabit şikayete konu baz
istasyonu için idaremizden Yer Seçim Belgesi talep edilirse, talep ilgili birimlerce değerlendirilebilecektir.
Verilecek karara göre yer seçim belgesi verilebilecek veya istasyonun sökülmesi istenebilecektir. Talebin
onaylanıp onaylanmaması kesilen cezayı etkilemeyecektir. Cezası ödenmemiş izinsiz kurulumlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
n.01, n.02 ve n.03 pozları için ücretlerin beş yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi (%20), on yıllık
kısmının peşin ödenmesi halinde ise yüzde kırk (%40) oranında indirim uygulanır.
Madde 19 - Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Ücretler

2017

a - Belediyemiz Mezbahanesinde Kesimi Yapılan Hayvanların Kesim Ücreti (adet başına);
(Yapılan herbir kesim için ayrıca Hayvan Kesimi ve Muayene Denetleme Harcı ve Mera Fonu tahsil edilecektir)
a.01 - Büyükbaş Hayvan (Kesim);
a.02 - Küçükbaş Hayvan (Kesim);
b - Soğuk Hava Deposu Ücreti; (Kg başına günlük)
b.01 - Belediyemiz Mezbahanesinde kesilen her hayvan için kesim günü ücretsiz, sonraki günler
için
b.02 - Dışarıdan gelen her hayvan için

55.00
15.00
0.55
0.55
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c - Et Taşıma Ücreti (hayvan başına)
c.01 - Büyükbaş Hayvan;
10.00
c.02 - Küçükbaş Hayvan;
5.00
d - Hayvan Pazarı Giriş Ücreti (hayvan başına):
d.01 - Küçükbaş hayvanlardan
4.50
d.02 - Büyükbaş hayvanlardan
8.95
e - Ambulans Hizmeti ÜCRETSİZDİR.
f - Mezarlık Ücreti; 19.01.2011 / 27467 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze
Nakil Defin İşlemleri hakkındaki yönetmelik gereği;
f.01 - Özel Aile Mezarlığı (Tek kişilik mezarlık yeri 3.75 m²) (Şehit ve Gazi ailelerine (eş, çocuk,
anne ve baba) ücretsiz uygulanacaktır.) Kalıcı Konutlar mezarlığı ve Konuralp mezarlıkları için
1,016.95
tarifenin %50 si oranında uygulanacaktır)
f.02 - Sıra Mezarlığı (Tek kişilik mezarlık yeri 3.75 m²) ÜCRETSİZDİR
f.03 - Sıra Mezar Yeri yanı ayırma (Özel Aile Mezarlığı tarifesinin yarısıdır)
g - Cenaze Defin (Mezar hazırlama ve kazma) ÜCRETSİZDİR.
h - Adli Tıp Cenaze Nakil Ücreti
633.00
Madde 20 - Temizlik Hizmetleri İle İlgili Ücretler
2017
a - Hafriyat Döküm Ücretleri
a.01 - Döküm Alanına Getirilen Harfiyatlar İçin (m³ başına);
4.25
a.02 - Şahısların veya Kurumların (TEDAŞ, TELEKOM, Doğalgaz vb.) kent içinde kamuya terkin
alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan harfiyatın yüklemesi talepte bulunanlarca yapılması ve
316.00
hafriyatın belediyenin göstereceği alana belediyece taşınması halinde "nakliye ücreti" her bir sefer
için
a.03 - Kazıdan çıkan harfiyatın yükleme işinin belediyece yapılması durumunda. Nakliye ücretine ilaveten 1
b - Evsel Atık Toplama Ücreti
b.01 - Konteyner Başına (Aylık)
58.00
b.02 - Tam Araba (Sefer başına)
170.00
c - Evsel Katı Atık Ücretleri
c.01 - Meskenler (Aylık)
5.20
c.02 - Eğitim Kurumları (Öğrenci Kapasitesi - Yıllık) (Okul, Dershane, Kurs, Etüd Merkezi vb.)
c.02.1 - 1-19 öğrenci
850.99
c.02.2 - 20-49 öğrenci
936.09
c.02.3 - 50-99 öğrenci
1,021.19
c.02.4 - 100-249 öğrenci
1,106.29
c.02.5 - 250-499 öğrenci
1,191.39
c.02.6 - 500-750 öğrenci
1,276.49
c.02.7 - 751 ve üzeri öğrenci
1,361.59
c.03 - Konaklama Tesisleri (Yatak Kapasitesi - Yıllık) (Otel, Pansiyon, Yurt, Misafirhane, Dinlenme Tesisleri vb)
c.03.1 - 1-19 yatak
806.40
c.03.2 - 20-49 yatak
887.04
c.03.3 - 50-149 yatak
967.68
c.03.4 - 150-299 yatak
1,048.32
c.03.5 - 300-500 yatak
1,128.96
c.03.6 - 501 ve üzeri yatak
1,209.60
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c.04 - Sağlık Tesisleri(Yatak Kapasitesi - Yıllık) (Hastane, Poliklinik, Sağlık Kabini ve Diğer Yataklı Sağlık
c.04.1 - 1-19 yatak
1,418.32
c.04.2 - 20-49 yatak
1,560.16
c.04.3 - 50-149 yatak
1,701.99
c.04.4 - 150-299 yatak
1,843.82
c.04.5 - 300-500 yatak
1,985.65
c.04.6 - 501 ve üzeri yatak
2,127.48
c.05 - Sinema, Tiyatro vb Tesisleri(Koltuk Kapasitesi - Yıllık)
c.05.1 - 1-99 koltuk
354.58
c.05.2 - 100-249 koltuk
425.50
c.05.3 - 250-499 koltuk
496.41
c.05.4 - 500-999 koltuk
567.33
c.05.5 - 1.000-1.499 koltuk
638.25
c.05.6 - 1.500-2.000 koltuk
709.16
c.05.7 - 2.001 ve üzeri koltuk
780.08
c.06 - Büro, Dernek ve Ofisler (Personel Sayısı - Yıllık) (Muhasebe, Mühendislik, Döviz ve Avukatlık Büroları,
Bankalar, Dernek ve Esnaf Odaları, Sivil Toplum Kuruluşu Büroları, Çalışma Ofisleri vb)
c.06.1 - 1-3 personel
201.60
c.06.2 - 4-9 personel
268.80
c.06.3 - 10-49 personel
336.00
c.06.4 - 50-99 personel
403.20
c.06.5 - 100-199 personel
470.40
c.06.6 - 200-300 personel
537.60
c.06.7 - 301 ve üzeri personel
604.80
c.07 - Kamu Kurum ve Kuruluşları (Personel Sayısı - Yıllık)
c.07.1 - 1-4 personel
850.99
c.07.2 - 5-19 personel
936.09
c.07.3 - 20-49 personel
1,021.19
c.07.4 - 50-99 personel
1,106.29
c.07.5 - 100-249 personel
1,191.39
c.07.6 - 250 ve üzeri personel
1,276.49
c.08 - Depo, Lunapark ve Spor Tesisleri (m² - Yıllık)
c.08.1 - 1-500 m²
354.58
c.08.2 - 501-999 m²
425.50
c.08.3 - 1.000-1.999 m²
992.83
c.08.4 - 2.000-2.999 m²
1,134.66
c.08.5 - 3.000-3.999 m²
1,276.49
c.08.6 - 4.000-5.000 m²
1,418.32
c.08.7 - 5.001 m² ve üzeri
1,560.16
c.09 - Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler (Personel Sayısı - Yıllık) (Fabrika, İmalathane, Servis, Bakım/Onarım
c.09.1 - 1-3 personel
806.40
c.09.2 - 4-9 personel
873.60
c.09.3 - 10-49 personel
1,881.60
c.09.4 - 50-99 personel
2,016.00
c.09.5 - 100-199 personel
2,150.40
c.09.6 - 200-300 personel
2,284.80
c.09.7 - 301 ve üzeri personel
2,419.20
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c.10 - Yeme/İçme ve Eğlence Yerleri (m² - Yıllık) (Lokanta, Restaurant, Kafe, Bar, Gazino, Oyun Salonları vb)
c.10.1 - 1-49 m²
336.00
c.10.2 - 50-99 m²
403.20
c.10.3 - 100-249 m²
470.40
c.10.4 - 250-499 m²
1,075.20
c.10.5 - 500-1.000 m²
1,209.60
c.10.6 - 1.001 m² ve üzeri
1,344.00
c.11 - Ticarethaneler (Yukarıda yer alan sınıflandırmalara girmeyen diğer ticarethaneler)
c.11.1 - 1-3 personel
201.60
c.11.2 - 4-9 personel
268.80
c.11.3 - 10-49 personel
672.00
c.11.4 - 50-99 personel
806.40
c.11.5 - 100-199 personel
940.80
c.11.6 - 200-300 personel
1,075.20
c.11.7 - 301 ve üzeri personel
1,209.60
NOT : Evsel Katı Atık Ücreti; Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usül Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi gereğince; Kamu kurumlarından ve su aboneliği olmayan atık
üreticilerinden vergi dönemleri olan Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte, su aboneliği olanlardan ise günlük
hesaplanmak suretiyle tahakkuk ve tahsil edilecektir.
Bu ücretin tahsilinde 6183 Sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.
Yıl içinde Katı Atık Yönetim Sistemi Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler, yıl
içinde iş yerinin konuta ve konutun işyerine dönüşmesi, işyerinin faaliyet konusunda değişiklik olması gibi
durumların meydana geldiği tarihten itibaren (bu tarih de ilave edilerek) içinde bulunduğu ay itibarı ile ücretler
tesis edilecek veya sona erecektir. Umuma açık ibadet yerleri bu ücret tarifesinden muaf tutulacaktır.
d - Curuf ve Moloz Dökme Ücreti
(Yükleme işini de Belediyenin yapması halinde nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti İş
Makinal arı Tahsis Ücretleri esas alınarak belirlenir. Yeni iskan alan dairelere yapım nedeniyle (kaldırıma ve yola)
verilen hasar bedeli olarak yol ve meydanlarda ulaşım üst yapı tesisleri tahribat ücretleri esas alınır.)
d.01 - Moloz attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere
75.00
sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer için
Madde 21 - İtfaiye Hizmetleri İle İlgili Ücretler
a - Arazöz İle Su Verme;
a.01 - 5.000 lt.kadar
a.02 - 5.001 - 10.000 lt kadar
a.03 - 10.001 - 15.000 lt kadar
b - Merdivenli Araç (18 mt) beher saat ücreti;
c - Sepetli Araç (12 mt) beher saat ücreti;
d - Baca Temizleme Ücreti (Aynı Binada);
d.01 - 1 baca ücreti
d.02 - Diğer beher bacalar;

2017
127.13
169.50
200.00
400.00
339.00
42.40
17.00

e - Motopompla Su Tahliye Ücreti; (Motopomp yakıt deposu dolu olarak teslim edilecek, çalışma devam
edecek ise yakıt; talep eden tarafından karşılanacaktır. Afet durumlarında bu hizmet hizmet Ücretsiz verilecektir)
e.01 - Kurulum + 1 saat ücreti
e.02 - Kurulum + 1-6 saat ücreti
e.03 - Kurulum + 1-12 saat ücreti
e.04 - Kurulum + 1-24 saat ücreti

51.00
85.00
101.70
131.36
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f - Eğitim Ücretleri (Eğitim programları 25 kişilik gruplar halinde iki saat şeklinde uygulanır.)
(Eğitimde kullanılacak ekipmanlar Belediye tarafından karşılanacaktır.)
f.01 - Temel Yangın Bilgisi (Belediye Sınırları İçi)
f.01.1 - 1-25 Kişi
305.10
f.01.2 - 1-50 Kişi
559.40
f.01.3 - 1-75 Kişi
754.30
f.01.4 - 1-100 Kişi
911.10
f.01.5 - 1-200 Kişi
1,695.00
f.01.6 - 1-300 Kişi
2,334.75
f.01.7 - 1-400 Kişi
2,881.60
f.01.8 - 1-500 Kişi
3,380.90
f.02 - Temel Yangın Bilgisi (Belediye Sınırları Dışı)
f.2.1 - 1-25 Kişi
593.30
f.2.2 - 1-50 Kişi
1,101.70
f.2.3 - 1-75 Kişi
1,559.35
f.2.4 - 1-100 Kişi
1,822.10
f.2.5 - 1-200 Kişi
3,389.85
f.2.6 - 1-300 Kişi
4,661.10
f.2.7 - 1-400 Kişi
5,635.60
f.2.8 - 1-500 Kişi
6,356.00
g - İtfaiye Ruhsat ve Denetim Ücreti;
Akaryakıt ve LPG İstasyonları, Özel Eğitim Kurumları, Dershane, Etüd Merkezi, Sürücü Kursları ve Yurtlar,Av
Bayileri, LPG Tüpü Satış ve Depolama Yerleri, Özel Sağlık Merkezleri, Katık Atık Geri Dönüşüm Depolama Tesisleri,
Otel, Pansiyon ve Konaklama Yerleri, Düğün Salonu, Eğlence Yerleri ve Spor Tesisleri, Kapalı ve Açık Otoparklar
her yıl denetime tabii olup ilgili bedellerin %10'u uygulanacaktır.
g.01 - Kapalı Alan
g.01.1 - 1-50 m² arası
27.12
g.01.2 - 1-100 m² arası
36.44
g.01.3 - 1-250 m² arası
52.55
g.01.4 - 1-500 m² arası
105.10
g.01.5 - 500 m² üzeri her m² için;
0.30
g.02 - Açık Alan
g.02.1 - 1-50 m² arası
21.19
g.02.2 - 1-100 m² arası
31.36
g.02.3 - 1-250 m² arası
41.95
g.02.4 - 1-500 m² arası
93.23
g.02.5 - 500 m² üzeri her m² için;
0.20
NOT: Yanıcı ve Tehlikeli Madde depolayan işletmelerden mevcut ücrete ilaveten "Açık Alan Ücretleri" nin 2 katı
Madde 22 - İmar İşleri Hizmetleri İle İlgili Ücretler
a - Kat İrtifakı (Kat Mülkiyeti) Proje Tastik Ücreti;
a.01 - Konut:
a.01.1 - 100 m² kadar olanlardan
a.01.2 - 101-150 m² arası olanlardan
a.01.3 - 150 m² ve yukarı olanlardan

2017

79.00
105.00
158.00
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a.02 - Ticarethane:
a.02.1 - 25 m² kadar olanlardan
a.02.2 - 26 - 50 m² arası olanlardan
a.02.3 - 51-100 m² arası olanlardan
a.02.4 - 101 m² ve yukarısı olanlardan
b - Asansör Teknik Kontrol Ücreti (Her asansör için)
c - Bilirkişi (Ekspertiz) Ücreti (Her bağımsız bölüm ve her parsel için)
d - Kent Bilgi Sistemi Ücretleri;
d.01 - İdari Sınır ve Kent Rehberi Haritası (A0 renkli)
d.02 - İdari Sınır ve Kent Rehberi Haritası (A0 siyah-beyaz)
d.03 - İdari Sınır ve Kent Rehberi Haritası (A1 renkli)
d.04 - İdari Sınır ve Kent Rehberi Haritası (A1 siyah-beyaz)
d.05 - İdari Sınır ve Kent Rehberi Haritası (A2 renkli)
d.06 - İdari Sınır ve Kent Rehberi Haritası (A2 siyah-beyaz)
d.07 - Mahalle Numarataj Haritası (A0 renkli)
d.08 - Mahalle Numarataj Haritası (A0 siyah-beyaz)
d.09 - Mahalle Numarataj Haritası (A1 renkli)
d.10 - Mahalle Numarataj Haritası (A1 siyah-beyaz)
d.11 - Mahalle Numarataj Haritası (A2 renkli)
d.12 - Mahalle Numarataj Haritası (A2 siyah-beyaz)
d.13 - Mahalle Numarataj Haritası (A3 renkli)
d.14 - Mahalle Numarataj Haritası (A3 siyah-beyaz)
d.15 - Mahalle Numarataj Haritası (A4 renkli)
d.16 - Mahalle Numarataj Haritası (A4 siyah-beyaz)
d.17 - Cadde-Sokak bazında bilgisayar ortamında Adres Bilgi Sistemi Haritası (ha) (Mahalle
d.18 - Düzce Sokak isimleri haritası (ha) NCZ
d.19 - Düzce Mahalle, Cadde, Sokak isimleri listesi: Bilgisayar ortamında (XLS)
d.20 - Düzce Mahalle, Cadde, Sokak isimleri listesi: A4 kağıdı adedi (renkli)
d.21 - Düzce Mahalle, Cadde, Sokak isimleri listesi: A4 kağıdı adedi (siyah-beyaz)
e - Harita Suret Ücretleri;
e.01 - A0 Tarama (Renkli)
e.02 - A0 tarama (siyah-beyaz)
e.03 - A1 tarama (renkli)
e.04 - A1 tarama (siyah-beyaz)
e.05 - A2 tarama (renkli)
e.06 - A2 tarama (siyah-beyaz)
e.07 - A3 tarama (siyah-beyaz)
e.08 - A3 tarama (renkli)
f - Ölçüm Aletlerini Kiralama Ücretleri;
f.01 - Elektro-Optik Ölçü aletlerinin kiralama ücreti (günlük)
f.02 - İki alıcıdan oluşan GPS setinin kiralama ücreti
f.03 - Referans İstasyonu Kiralama Ücreti (yıllık)
g - Koordinat Ücretleri;
g.01 - Poligon değeri 1 adet
g.02 - Nirengi değeri 1 adet (C3)
g.03 - Sayısal harita üzerindeki bir noktanın koordinatı (10 noktaya kadar)
g.04 - 10 noktadan sonra her nokta için
h - Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Verisi Ücreti (NCZ)

2017
132.00
158.00
237.00
263.00
158.00
527.00
39.05
20.10
27.45
13.75
13.75
6.90
39.05
20.10
27.45
13.75
13.75
6.90
6.90
3.20
3.20
1.60
2.15
1.10
105.55
1.60
1.10
24.30
12.70
19.00
9.50
12.70
7.40
6.35
3.20
790.00
1,582.00
527.00
9.00
24.30
12.70
2.65
12.70
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i - Arazi ve İmar Uygulama Ücretleri;
i.01 - Bina Taban İnşaat Alanı Ölçümü (Aplikasyon) beher m² sinden
10.60
i.02 - İmar planını uygulama koordinatları (10 Noktaya kadar)
52.80
i.03 - 10 noktadan sonra her nokta için
5.30
j - Halihazır Yükseklik Verisi Ücretleri;
j.01 - Düzce ili tamamı yüksekli kontur 5m aralıklı (NCZ)
1,580.00
j.02 - Düzce ili 1/5000 pafta indeksi başına yüksekli kontur 5m aralıklı (NCZ)
5.30
k - Planlama Ücretleri;
k.01 - İmar Durumu Ücretleri
k.01.1 - İmar Durum Ücreti (Her parsel için) Bilgi Edinme İçin (yalnızca imar durumu ve çap
135.59
belgesi için)
k.01.2 - İmar Durum Ücreti (Her parsel için) Yeni İnşaat, ilave inşaat, tadilat ruhsatı için (İmar
266.95
durumu, çap, jeolojik-jeoteknik etüt raporu, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı)
k.02 - İmar Tadilat Dosya Ücreti (Her dosya için)
444.92
k.03 - 1/1000 Ölçekli İmar Planı (1 pafta)
10.60
k.04 - 1/1000 Ölçekli İmar Planı (1 pafta) NCZ
10.60
k.05 - 1/5000 Ölçekli İmar Planı (1 pafta)
21.15
k.06 - 1/5000 Ölçekli İmar Planı (1 pafta) NCZ
21.15
m - Onay ve Diğer Ücretler
m.01 - Zemin Etüd Keşif ve Onay Ücreti
38.00
m.02 - Ruhsat Onay Ücreti (Aslının Aynıdır)
5.30
m.03 - Numarataj Bedeli
36.95
m.04 - Yapı Aplikasyon Ücreti
17.95
m.05 - Vaziyet Planı Onay Ücreti
17.95
m.06 - Bağımsız Planı Onay Ücreti
17.95
m.07 - Arşiv Dosyası İnceleme Ücreti
38.00
m.08 - İskan Belgesi Onay Ücreti (evrak başına)
52.80
m.09 - Röleve Ölçü Krokisi Onay Ücreti
21.15
m.10 - Yıkım Ruhsatı Ücreti (m2 başına)
2.10
m.11 - İnşaat Ruhsat Tanzimi (Yapı Denetim, Müteahhit, Şantiye Şefi değişiklikleri)
139.30
m.12 - İş Deneyim Belgesi Ücreti (m2 başına)
0.20
m.13 - Onarım Ön İzin Belgesi Ücreti
73.90
m.14 - Isı Yalıtım Vize Onay Ücreti (blok başına)
211.10
m.15 - 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 Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin
26. maddesine ve aynı maddenin EK2 tablosuna göre işlem yapılır. (Kişi başına 10m² yeşil alan ayrılmıştır.) Nüfus
artışı meydana gelen parsel malikinden, parselin bulunduğu yolun Emlak Piyasa 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 (Talebi kendi içerisinde karşılayamıyorsa). Yeşil Alan Ücreti:
İlave nüfus (kişi sayısı) x cephe alınan yolun Emlak Piyasa Rayiç Bedeli x 1 kişi başına düşen yeşil alan (10m²) x
%25 olarak hesaplanır. Dosyanın askı süresi olan 1 ay içinde yeşil alan ücreti peşin alınır.
n - Harita İmar Katılım Ücreti (Bu ücret ödenmeden "İnşaat Ruhsatı" verilmeyecektir)
n.1 - Tek parsel için; uygulama alanları ve tarımsal karakteri korunacak yerleşim alanları için
hazırlanacak yeni uygulama imar planlama alanlarından emsal inşaat alanının her m² si;
n.2 - Belediye mücavir alanına dahil edilen köylerde emsal inşaat alanının her m² si;
o - Plan Revizyonu Katılım Ücreti
1/1000 Ölçekli plan revizesi yapılan Ticaret, Toplu Konut ve Kentsel Servis alanlarına yapı ruhsatı
sırasında arsa emsal alanın m² si

13.75
1.10
5.30
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p - Fen Elemanları Kayıt Ücreti
p.01 - Mimar / Mühendis
p.02 - Müteahhit
p.03 - Yapı Denetim
p.04 - Kayıt Yenileme
r - Kanal Açma İzin Ücreti
r.01 - Ticari bölge (beher m²)
r.02 - Konut bölge (beher m²)

2017
316.00
527.00
105.00
158.00
2.00
1.70

s - Birim Otopark Bedeli: Mimarlık ve Mühendislik Hiznet Bedelleri Hesaplarında Kullanılacak Yapı Yaklaşık
Birim Maliyet Fiyat Cetveli "3A Katlı Garajlar" sınıfı ve 30m² esas alınarak 6 grup olmak üzere hesaplanacaktır
t - Geçiş Yolu İzin Ücreti
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı karayolları kenarına yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki
Yönetmelik hükümleri gereği karayolu Trafik güvenliğinin sağlanması için;
t.01 - Büyük tesis ve işletmeler. (Akaryakıt, LPG İst. Otel, Motel vs.) Geçiş yolu izin belgesi (Yol
10,550.00
cephesi 50 mt ve üzeri olan tesisler)
t.02 - Küçük tesis ve işletmeler geçiş yolu izin belgesi (Yol cephesi 49 mt’ye kadar olan tesisler)
5,275.00
t.03 - Geçiş yolu ön izin belgesi
3,165.00
Madde 23 - Ulaştırma Hizmetleri İle İlgili Ücretler
2017
a - Yolcu Taşıma Ücreti;
a.01 - Elektronik Kart İle Biniş Ücreti;
2.00
a.02 - Elektronik Kart İndirimli Ücreti;
1.50
a.03 - Tek Kullanımlık Bilet Ücreti;
2.50
a.04 - Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli için yolcu taşıma ücreti;
(a.02 maddesindeki ücretler üzerinden %20 indirimli olarak uygulanır.)
a.05 - 65 yaşını doldurmuş kimselere belgelemek (Kimlik Fotokopisi) suretiyle; 6495 sayılı kanunun
a.06 - 06.08.2009 tarih ve 308 sayılı Belediye Meclis kararı mesai saatleri içinde geçerlidir.
a.07 - Şehit, Dul ve Yetimleri, Gaziler ÜCRETSİZDİR.
a.08 - 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkındaki kanun kapsamındaki kişilere belgelemek (Yeşilkart, 65 yaş maaş kartı) suretiyle ÜCRETSİZDİR.
a.09 - Öğrenci Sosyal Yardım Kampanyası Biniş Ücreti
1.00
a.10 - Vatandaş Sosyal Yardım Kampanyası Biniş Ücreti
1.40
b - Yük ve Eşya Taşıma Ücreti;
Belediye sınırları içinde bir yolcunun kucağına alamayacağı her paket için Yolcu Taşıma Ücreti alınır.
c - Otobüs Kiralama Ücreti;
c.01 - 20 Km lik mesafeye kadar
265.00
c.02 - 20 Km den fazla mesafede olan yerler için beher Km başına 1lt motorin fiyatı ücret alınır
d - (S) Plaka Servis Araçları Ücretleri:
d.01 - Ruhsat Vize Ücreti (yıllık)
100.00
d.02 - Güzergah Belgesi Ücreti (yıllık);
NOT: Birden fazla Belediye sınırını kapsayan güzergah belgesinde; her Belediye güzergahı için %50 oranında
d.02.1 - Öğrenci Servisi
d.02.1.1 - Koltuk Adeti 13+1 e kadar
175.00
d.02.1.2 - Koltuk Adeti 17+1
200.00
d.02.1.3 - Koltuk Adeti 18 üstü
250.00
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d.02.2 - Personel / Müşteri Servisi
d.02.2.1 - Koltuk Adeti 13+1 e kadar
d.02.2.2 - Koltuk Adeti 17+1
d.02.2.3 - Koltuk Adeti 18 üstü
d.03 - Devir Ücreti
d.04 - Plaka Ücreti
e - Ticari Taksi Ücretleri;
e.01 - Ruhsat Vize Ücreti (yıllık)
e.02 - Devir Ücreti: (Plakanın herhangi bir durakta çalışıyor olması halinde; devir ücretine ek
olarak çalıştığı durak bedelinin %30'u tahsil edilir)

2017
200.00
250.00
300.00
8,500.00
7,500.00
200.00
5,000.00

e.03 - Plaka Ücreti (T Plaka Ticari Taksi Çalışma ve Devir Yönetmeliği kapsamında yapılacak ihale sonucu)
e.04 - Yer Tahsis Bedeli (yıllık);
e.04.1 - I. Bölge (Bolu Cad,İstanbul Cad,Mansur Bayram Cad,Hastane Cad,Rıhtım Cad. ve
600.00
civarı)
e.04.2 - II. Bölge (Gazhane Cad, Kuyumcuzade Blv, Akçakoca Cad, Atatürk Blv ve civarı)
400.00
e.04.3 - III. Bölge (Konuralp, Kalıcı Konutlar ile diğer yerler)
200.00
e.05 – Taksi Yazıhanesi Çalışma Hakkı Ücretleri: 10 yıla kadar tamamı yada bölünerek, taksi durağın
bulunduğu mahal esas alınarak Belediye Encümenince ücret belirlenecektir.
NOT: Düzce Belediyesi tarafından yazıhanesi yapılan duraklarda %30 fazlası ile uygulanır.
f - Özel Halk Otobüsü Devir Ücretleri: (bilet sayısı)
f.01 - 9mt'lik küçük araçlar
25,000
f.02 - 9mt araçlar
30,000
f.03 - 12mt araçlar
45,000
f.04 - 12mt'lik büyük araçlar
60
g - Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesi: Karayolları Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde nüfüsumuz
oranında uygulanmaktadır. Terminalde yer alan her yazıhane için tahsis edilen peronlar harici ilave peron
kullanmak isteyen yazıhanelerin otogar yetkilisi ile görüşerek uygun görülmesi halinde günlük 100.00TL
Madde 24 - Kültür Hizmetleri İle İlgili Ücretler
a - Mehter Ücretleri
a.01 - Şehiriçi;
a.02 - Şehirdışı (Herşey dahil);
a.02.1 - 100 Km ye kadar;
a.02.1 - 100 Km ye kadar;
b - Kültür Merkezi Salon Kiralama Ücretleri
b.01 - Haftaiçi Yapılan Organizasyonlar;
b.01.1 - Basın Toplantıları, konferans, panel, açık oturum, sempozyum kültürel yarışmalar vb
b.01.2 - Okulların faaliyetleri ÜCRETSİZdir.
b.01.3 - Dernek Kooperatif, Vakıf, Cemiyet, Kurs, Resmi Kongreler
b.01.4 - Tiyatro vs gibi sanat gösterileri
b.01.5 - Düzce ilindeki yerel topluluklar için
b.01.6 - Parti, şirket, sendika ve odaların kongreleri
b.01.7 - Konserler, şölenler, (eğlence programları),çay partileri, yaş günleri, kokteyller ve
sergiler
b.02 - Haftasonu Yapılan Organizasyonlar;
b.02.1 - Basın Toplantıları, konferans, panel, açık oturum, sempozyum kültürel yarışmalar vb
b.02.2 - Okulların faaliyetleri ÜCRETSİZdir.

2017
3,275.00
4,325.00
4,960.00

300.00
450.00
750.00
300.00
750.00
1,500.00

450.00
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b.02.3 - Dernek Kooperatif, Vakıf, Cemiyet, Kurs, Resmi Kongreler
600.00
b.02.4 - Tiyatro vs gibi sanat gösterileri
1,000.00
b.02.5 - Düzce ilindeki yerel topluluklar için
450.00
b.02.6 - Parti, şirket, sendika ve odaların kongreleri
1,000.00
b.02.7 - Konserler, şölenler, (eğlence programları),çay partileri, yaş günleri, kokteyller ve
2,000.00
sergiler
NOT: Bu etkinliklerin ücretli olması durumunda (bilet satışı yapılması halinde) tarifenin %50 fazlası
uygulanacaktır. Yukarıdaki ücretler Büyük Salon için belirlenmiş olup Küçük Salon kiralanması halinde ilgili
ücretler %50 indirimli uygulanacaktır.
Madde 25 - Evlendirme Hizmetleri İle İlgili Ücretler
2017
a - Evlendirme Memurluğu Ücretleri:
a.01 - Hafta İçi yapılan düğün/nikahlardan;
a.01.1 - Nikah Dairesi' nde yapılanlar ÜCRETSİZdir.
a.01.2 - Evde yapılanlar
200.00
a.01.2 - Düğün Salonu/Kır Bahçesinde yapılanlar
250.00
a.02 - Hafta Sonu yapılan düğün/nikahlardan;
a.02.1 - Nikah Dairesi' nde yapılanlar
90.00
a.02.2 - Evde yapılanlar
275.00
a.02.2 - Düğün Salonu/Kır Bahçesinde yapılanlar
300.00
a.03 - Resmi Tatil ve Bayramlarda yapılan düğün/nikahlardan;
a.02.1 - Nikah Dairesi' nde yapılanlar
165.00
a.03.2 - Evde yapılanlar
320.00
a.03.2 - Düğün Salonu/Kır Bahçesinde yapılanlar
400.00
NOT: Şehir dışında (hizmet binasında 5km uzak) olan mekanlar için ayrıca 50.00TL araç ücreti alınır. Şehit, gazi
eş ve çocukları, dul ve yetimleri ile Belediye personeli ve çocuklarına ÜCRETSİZ dir. Bu tarife dışında ayrıca bir
b - Nikah Salonu Fotoğraf Çekim Ücretleri:
b.01 - 1. Paket
200.00
b.02 - 2. Paket
250.00
b.03 - 3. Paket
300.00
b.04 - 4. Paket
350.00
b.05 - Paket Aşımı fotoğraf seçimi
7.50
b.06 - Davetli Satış Fiyatı
10.00
b.07 - Kokteyl Masası Süslemesi
50.00
2017 Yılı Gelir Tarifesi Belediye Meclisi' nin 2016 / 549 sayılı kararı belirlenmiştir.
2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
Emlak, Çevre Temizlik ve İlan/Reklam Vergileri Son Ödeme Tarihleri
I. Taksit Son Ödeme Tarihi
II. Taksit Son Ödeme Tarihi

% 3,83

31.05.2017
30.11.2017

I. Derece Usulsüzlük
II. Derece Usulsüzlük

40.00
19.00

Aile Cüzdanı Bedeli

86.00

Damga Vergisi Oran ve Bedelleri
Kira Sözleşmeleri
İhale Karar Pulu
Beyannameler
Su Abone Sözleşmeleri

Binde 1,89
Binde 5,69
25.30
51.40
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