MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER
ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ
Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde
ödenir.
Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin tahakkuk ve tahsilâtı şubat ayı
sonuna kadar yapılır.
Vergi Tarifesi:
1- Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli
yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve
reklamların beher m²’sinden yıllık olarak;
0,00 m² - 1,00 m²
1,01 m² - 3,00 m²
3,01 m² üzeri

50,00
75,00
100,00

2- Motorlu taşıt araçlarının içerisine konulan ilan ve reklamların beher
m²’sinden yıllık olarak; 10,00.-TL alınır.
3- Motorlu taşıt araçlarının dışarısına konulan ilan ve reklamların beher
m²’sinden yıllık olarak; 40,00.-TL alınır.
4- Cadde, sokak veya kaldırımların üzerine gerilen, binaların cephe ve
yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici
mahiyetteki ilan ve reklamların m²´sinden haftalık olarak; 10,00.-TL alınır.
5- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m² için yıllık olarak;
0,00 m² - 0,50 m²
0,51 m² - 1,00 m²
1,01 m² - 2,00 m²
2,01 m² üzeri

30,00
50,00
100,00
150,00
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6- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep
takvimleri, biblolar vb. ilan reklam araçlarının her biri için; 0,10.-TL
alınır.
7- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak her türlü afiş vb. beher
m²’sinden; 0,50.-TL alınır.
8- Mega-vizyon ve elektronik reklam panolarında tanıtımı yapılan her mal
ve hizmet için m²’sinden yıllık olarak (Belediyemiz İlan Reklam
Yönetmeliği’ne aykırı olmamak üzere kendi işyeri sınırları içerisinde
sadece o işyerinde üretilen veya satılan malların ilan ve reklamını yapmak
amacıyla); 150,00.-TL alınır.
EĞLENCE VERGĠSĠ
Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük;
Bar, pavyonlardan
Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi
eğlence yerleri, turistik ve mesirelik alanlarda bulunan eğlence
yerleri ile canlı müzikli olan çay bahçeleri ve içkili
lokantalardan
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinden
Lunaparklardan
Bowling salonlarından

20,00
20,00

5,00
25,00
15,00

ĠġGAL HARCI
Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat
yerlerinin her türlü mal satıcıları tarafından günlük işgali ve
yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir
kısmının herhangi bir maksat için günlük işgalinin m²’sinden
Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat
yerlerinin hayvan satıcıları tarafından işgallerinde;
Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına (günlük)
Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına (günlük)

0,50

0,50
1,00
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TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA VE RUHSAT HARCI
Bu harç, işin mahiyetine göre aşağıdaki miktarlarda tahakkuk ve tahsil
edilir.
1- Oto satış yerleri ve galerilerden;
1-100 m²
101 m² üstü

400,00
800,00

Denizli Belediyesi’nin belirlemiş olduğu en az 20 işyerinden oluşan oto,
traktör vb. alım-satım sitelerinden yıllık 20,00.-TL alınır.
2- Ticari amaçlı açık-kapalı otoparklardan; 400,00.-TL alınır.
3- Kuaför, berber ve güzellik salonlarından;
Lüks sınıf
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf

370,00
225,00
150,00
115,00

4- Market, süpermarket, şarküteri, bakkal, kuruyemiş, kurukahveciler,
giyim mağazası, parfümeri, züccaciye, ayakkabıcılar, kafeterya, pastaneler,
çay bahçeleri ve diğer sıhhi işyerlerinden;
1-25 m²
26-50 m²
51-100 m²
101-200 m²
201-300 m²
301 m²’den büyük

50,00
100,00
250,00
400,00
500,00
800,00

5- Oto yağlama-yıkama servislerinden; 800,00.-TL alınır.
6- Oto tamir-bakım yerlerinden 100,00.-TL alınır.
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7- Diğer gayrisıhhî müesseselerden;
1-25 m²
26-50 m²
51-100 m²
101-300 m²
301-500 m²
501 m²’den büyük

75,00
150,00
300,00
450,00
650,00
800,00

8- Sinema - tiyatro salonlarından; 350,00.-TL alınır.
9- Düğün salonlarından; 800,00.-TL alınır.
10- Sauna-zayıflama ve aletli spor salonları ile masaj salonlarından;
800,00.-TL alınır.
11- Gazino, diskotek, bar, pavyon ve diğer içkili lokantalardan;
800,00.-TL alınır.
12- Döviz büroları, menkul kıymetler-borsalardan; 800,00.-TL alınır.
ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN HARCI
Beher m²’sinden 1,00.-TL alınır. (Ancak bu miktar hiçbir suretle 5000
m²´ye isabet edecek miktarı aşamaz.)
ÇEġĠTLĠ ÜCRETLER (KDV HARİÇ)
1- Esnaf teftiş defteri ücreti:
Talep edildiğinde beher adedinden; 10,00.-TL alınır.
2- Bez afiş ücreti:
Belediyemizin izin verdiği, vatandaşların kendi işyerlerinin dışına asılan
bez afişlerden haftalık olarak;
0-5 m²
5 -10 m²
10 m²’ den fazla her m² için

500,00
800,00
100,00
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3-Stand açma ücreti:
Belediyemizin uygun gördüğü yerlerde 1 m²’yi geçmemek üzere açılan
standlardan günlük; 150,00.-TL alınır.
4- İhtisas komisyonları rapor ücreti:
Belediye Meclisince oluşturulan ihtisas komisyonlarında alınan kararlar
vatandaşların isteği üzerine A4 ebadında her sayfa için; 0,51.- TL alınır.
5- Ticari Araç Reklam Ücreti:
06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Ticari
Araçlarda Reklam Bulundurulmasına İlişkin Yönetmelik gereğince;
a) Ticari araç reklam yetki belgesi ücreti; Ticari araçlarda reklam
uygulanabilmesi için reklamcı tarafından alınacak ticari araç yetki
belgesi ücreti (yıllık); 250,00 TL alınır.
b) Ticari araç reklam izin belgesi ücreti; (Ticari araçlarda reklamın
mahiyetine göre her araç için ayrı ayrı olmak üzere)
Taksi, taksi dolmuş, kiralık otomobil
Minibüs ve kamyonet
Otobüs

100,00
250,00
500,00

SU TARĠFESĠ (KDV HARİÇ)
1- Meskenlerden aylık (beher m3);
0-15 m3
16-30 m3
31 m3 ve üzeri

1,60
3,30
4,65

2- Özürlü raporunda %40 ve üzerinde sürekli özürlü raporu bulunan aile
fertlerinin oturduğu meskenler ve gaziler ile şehitlerimizin dul ve
yetimlerin oturduğu meskenlerde yukarıda belirtilen kademeli mesken
tarifesi %50 indirimli uygulanır.
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3- İşyerleri, inşaatlar ve fabrikalar vb. yerlerden aylık (beher m3);
0-25 m3
26-50 m3
51 m3 ve üzeri

4,50
6,00
7,80

4- Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan
tuvaletlerin su abonelerinden aylık (beher m3);
0-40 m3
41-80 m3
81 m3 ve üzeri

4,50
6,00
7,80

5- Kütüphaneler, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflardan aylık
kademesiz olarak (beher m3); 0,50.-TL alınır.
6- Okullar ve diyanete bağlı kurslardan aylık (beher m3);
0-100 m3
101 m3 ve üzeri

0,25
0,50

7- Resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi spor tesisleri, resmi ve özel
öğrenci yurt ve apartlarından aylık (beher m3); 3,00.-TL alınır.
8- Yeşil alan, bahçe sulamaları, zirai (tarım ve hayvancılık) sulamalarından
aylık (beher m3);
(Üzerinde ruhsatlı bina bulunan alanlar ile Belediyemize katılan köylerdeki
su ve elektrik abonesi bulunan alanlara abone verilir.)
0-75 m3
76-150 m3
151 m3 ve üzeri

1,50
3,00
4,20
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9- Ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.) abonelerinden aylık
(beher m3):
0-15 m3
16-30 m3
31 m3 ve üzeri

1,60
3,30
4,65

10- İbadet yerleri muaftır.
11-Okuma ile birlikte tahakkuku yapılan abonenin ödeme günü bir gün
sonra başlar ve altı iş günü sonunda sona erer. Son ödeme tarihine kadar su
bedelini ödemeyen abonelerden geciken her gün için (tüm resmi kurumlar
hariç) 6183 sayılı Yasa’nın 51. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun
belirlediği oranda gecikme zammı tahsil edilir.
12) Tatiller nedeniyle su okumalarının otuz günü geçmesi halinde, su
okumaları otuz gün üzerinden hesaplama yapılarak tahakkuk yapılır.
KAYNAK VE SONDAJ SUYU (KDV HARİÇ)
Sözleşme şartları Denizli Belediye Başkanlığı’nca belirlenmek şartıyla; bu
hakkını belediyeye devredenlerin bahçelerinde, yeşil alanlarında, zirai
(tarım ve hayvancılık) sulaması yapanlar ile işyerlerinin imalat
bölümlerinde kaynak ve sondaj suyu kullananlardan m³ olarak;
Not: Gıda imalathanelerinde ve içme suyu olarak kullanılması yasaktır.
1- İşyerlerinden aylık (beher m3);
0-50 m3
51-100 m3
101-500 m3
501-2.000 m3
2.001 m3 ve üzeri

1,00
0,75
0,50
0,40
0,30

2- Bahçe, yeşil alanlar, zirai (tarım ve hayvancılık) alanların
sulamalarından kademesiz olarak aylık (beher m3); 1,00.-TL alınır.
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DĠĞER ÜCRETLER (KDV DAHİL)
1- Su abone açma ücreti:
Abone devir alanlar ve borcundan dolayı suyu kesilenlerden; 30,00.-TL
alınır.
2- Su abone plaka ücreti:
Su abone plaka ücreti; 30,00.-TL alınır.
3- Arızalı ve şikâyetli su sayaçlarının değişimi ve kontrolü için sayaç
sökme ve takma ücreti olarak; 15,00.-TL alınır.
Not: Yılı içerisinde arızalı ve şikâyetli sayaçların 2. kez değiştirilmesi
halinde ücret alınmaz.
4- Su sayaçlarının değişimi:
Arızalı, mühürsüz ve damga yılını doldurmuş sayaçlardan değişmesi
gerektiği halde aboneler tarafından değiştirilmeyen su sayaçlarının yerine
belediyemizce yeni sayaç takılarak sayaç bedeli ve bağlantı ile ilgili
malzeme ücreti su faturalarına yansıtılarak 5 eşit taksit halinde tahsil edilir.
Eski su sayacının belediyemizce alınması halinde sökme-takma ücreti
olarak; 10,00.-TL alınır.
ATIKSU TOPLAMA, ARITMA VE BERTARAF ÜCRETĠ (KDV
HARĠÇ)
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11 inci maddesi ve Atıksu Altyapı ve Evsel
Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul
ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince; atıksu altyapı ücreti olarak m³
başına 0,48 TL alınır.
KATI ATIK TOPLAMA TAġIMA VE BERTARAF ÜCRETĠ (KDV
HARĠÇ)
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11 inci maddesi ve Atıksu Altyapı ve Evsel
Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul
ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince;

Katı Atık Toplama
Taşıma Bertaraf
Bedeli (TL/Ay)

Meskenler

Ticari

Fabrika

Resmi
Kurumlar

4,02

6,07

125,00

40,00
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NOT:
i) Atıksu Toplama Arıtma ve Bertaraf ücreti ile Katı Atık Toplama Taşıma
ve Bertaraf ücreti su faturası ile birlikte tahsil edilir. Katı Atık Toplama
Taşıma ve Bertaraf ücreti ÇTV ile mahsup edilir. Su abonesi bulunmayan
yerlerde Emlak Vergisi ile tahsil edilir.
ii) Özürlü raporunda % 40 ve üzerinde sürekli özürlü raporu bulunan aile
fertlerinin oturduğu meskenler ve gaziler ile şehitlerimizin dul ve
yetimlerinin oturduğu meskenlerde yukarıda belirtilen atıksu ve katı atık
tarifeleri % 50 indirimli uygulanır.
iii) Okullar; Atıksu Toplama Arıtma ve Bertaraf ücreti ile Katı Atık
Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücreti'nden muaf tutulmuştur.
DEPOZĠTOLAR
1- Şehir şebeke suyu abonelerinden;
a) 75 m²’ye kadar olan meskenlerden; 100,00.-TL alınır. 75 m²’den sonraki
her m²’sinden; 3,00.-TL alınır.
b) Hamamlar, akaryakıt istasyonları, oteller, iplik boyahaneleri,
haddehaneler, fabrikalar, mandıralar, tabakhaneler vb. yerlerden;
3.000,00.-TL alınır.
c) İnşaatların beher m²’sinden; 1,50.-TL alınır.
d) Resmi kurumların beher m²’sinden; 1,00.-TL alınır.
e) Ticarethane, işyerleri ve bürolardan; 300,00.-TL alınır. 50 m² den fazlası
için beher m² sinden; 3,00.-TL alınır.
f) Hayır kurumları, spor tesisleri, kamu yararına çalışan dernekler ve
vakıflar, okullar, yurtlar, öğrenci apartları ve diyanete bağlı kurslardan
100,00.-TL alınır.

g) Bahçe ve yeşil alan sulaması için abone talebi bulunanlardan tapu
m²’sinden bina taban alanı düşüldükten sonra kalan m² üzerinden;
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0-1000 m²
1001 m² ve üzeri

0,50
0,30

h) Zirai (tarım ve hayvancılık)sulama yapmak için abone talebinde
bulunanlardan alınacak depozit ücreti; 200,00.-TL’dir.
i) Binaların ortak kullanım alanları için alınan abone depozit ücreti;
100,00.-TL’dir.
2- Kaynak suyu aboneleri depozitoları:
a) Bahçe ve yeşil alan sulaması için abone talebinde bulunanların tapu m²’
sinden bina taban alanı düşüldükten sonra kalan m² üzerinden; 0,30.-TL
depozit ücreti alınır.
b) Zirai (tarım ve hayvancılık) sulama yapmak için abone talebinde
bulunanlardan alınacak depozit ücreti; 200,00.-TL’dir.
c) Ticari amaçlı kullanılan alanın m²’si üzerinden alınacak depozit ücreti;
0,40.-TL’dir.
3- m² üzerinden alınacak depozito bedelleri 10.000,00.-TL’yi geçemez.
4- Abone devirlerinde aşağıda belirtilen şartlarda yeni depozito bedeli
alınmaz.
a) Abone sahibinin ölümü halinde yasal mirasçılarından herhangi birinin
aboneyi üzerine devir almak istemesi halinde (mevcut abonenin borcu
bulunuyorsa borç devri yapılarak) depozit bedeli alınmadan abone devir
işlemi yapılır.
b) Apartman yöneticilerinin üzerinde kayıtlı olan su abonelerinin yönetici
değiştiğinde ve apartman yönetim kurulu üzerine devri istendiğinde
yeniden depozito bedeli alınmaz.

CEZALAR
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1- Üst üste iki tahakkuk dönemi borcu 100,00,-TL’nin üzerinde olan,
ihbarnamede belirtilen süre içerisinde borcunu ödemeyen abonenin suyu,
su sayacının bir tarafını tesisattan ayırıp kör tapa atılarak su sayacı ve
vanası mühürlenmek suretiyle kesilir.
2- Ödenmeyen borç için (tüm resmi kurum ve hastaneler hariç) 6183 sayılı
Kanunu’nun 51. maddesinde öngörülen gecikme zammı uygulanır.
3- Su sayacı üzerindeki Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne ait mühür,
borçtan dolayı kesim işleminde tesisata yapılan mühür, depozito iadesinde
(sözleşme ve abone iptali) tesisata yapılan mühür, geçici olarak kullanıma
kapatma esnasında yapılan mühür vb. mühürlemelerin bozulma ve
koparılma tespitlerinde, yasal işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç
duyurusunda bulunulur.
4- Kaçak su kullanma:
a) Saati olupta şebekeden abonesiz kullandığı tespit edilenlere 0-30 tona
kadar cezadan muaf tutulması, 30 tondan fazla kullanım var ise ilk endeks
0 (sıfır) kabul edilip bulunduğu tarife türünün en yüksek tarifesinin 3 (üç)
katı tarife uygulanır. Uygulanan ceza tahsil edilmeden abone verilmez.
b) Abone olmadan şebekeden sayaçsız düz boru takarak su kullananlar ile
abonesi olduğu halde aboneli sayaçtan geçmeden şebekeden düz boru ile
bağlantı yaparak su kullananlar hakkında savcılığa suç duyurusunda
bulunulur. Ölçümleme veya kurulan komisyonca tahakkuk ettirilen su
sarfiyatı için su tarife listesinin en yüksek tarifesinin 3 (üç) katı ücretle
bedeli tahsil edilir.
c) Borçtan dolayı tesisatta sayacın bir tarafı ayrılarak suyu kesilen ve
mühürlenen abonenin, mühürü bozup su sayacını tesisata bağlayarak su
kullandığı tespit edilenler, sayaç üzerinde ilk kesimdeki endeks ile son
tespit edilen endeks arasındaki fark bulunduğu tarife türünün en yüksek
tarifesinin 3 (üç) katı ücret ile bedeli tahsil edilir. Sayaç sökülüp tesisata
kör tapa atılarak mühürlenir ve sayaç belediyede emanete alınır.
d) Borçtan dolayı su sayacı sökülerek mühürleme yapılan abonenin; mührü
bozup, tesisata düz boru takarak su kullandığı tespit edilirse, abonenin
bulunduğu yıl içindeki en yüksek tüketimin (bulunduğu yıl içindeki
tüketimi bulunmayanlar en son bulunduğu yıldaki tüketim dikkate
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alınacak) bir günlük tüketimi hesaplanarak sayaç emanete alındığı tarihten,
son kullandığı tarihe kadar tespit edilen gün sayısı bulunduktan sonra su
tarife listesinin en yüksek tarifesinin 3 (üç) katı ile çarpılarak tahakkuk ve
tahsil edilir.
e) Borçtan dolayı su sayacı belediyede emanete alınarak mühürleme
yapılan abonelerden, mührü bozarak tesisata izinsiz su sayacı takarak su
kullandığı tespit edilenlerin sayaç üzerindeki endeks ile abonenin
bulunduğu tarife türünün en yükseğinin 3 (üç) katı ile tahakkuk ettirilerek
tahsil edilir.
f) Sayaçların çalışmasını kasıtlı olarak engelleyenlerden;
Aboneli sayacını ters çevirerek su kullandığı tespit edilen abonelerin
ölçümlemesi, en son tahakkuk edilen endeks ile ters çevrilerek tespit edilen
endeks arasındaki fark hesaplanarak, bulunduğu tarife türünün en
yükseğinin 3 (üç)katı ücret ile tahakkuk ve tahsil edilir.
Aboneli sayacını söküp sayaç yerine düz boru takanların, aboneli
sayacını kasıtlı olarak bozanların, sayaç üzerindeki mührü söken veya
mühürsüz sayaç takanların, sayacı belediye dışında tamir ettirerek su
kullananların vb. durumların tespiti halinde; abonenin bulunduğu yıl
içindeki en yüksek tüketimin (bulunduğu yıl içindeki tüketimi
bulunmayanlar en son bulunduğu yıldaki tüketim dikkate alınacak.) bir
günlük tüketimi hesaplanarak sayaç emanete alındığı tarihten, son
kullandığı tarihe kadar tespit edilen gün sayısı bulunduktan sonra su tarife
listesinin en yüksek tarifesinin 3 katı ile çarpılarak tahakkuk ve tahsil edilir
Aboneli sayacını izinsiz sökerek, yerine izinsiz sayaç takanlar tespit
edilirse taktığı sayaç üzerindeki endeks abonenin bulunduğu tarifenin en
yüksek tarifesinin 3 (üç) katı ile çarpılarak tahakkuk ve tahsil edilir.
g) Sözleşmesi iptal edilerek, depozitosu iade edilen ve su kullanmaya
devam eden abonenin tespiti halinde, depozito ve açma ücreti ile birlikte
abone kesildikten sonra sayaç üzerinde kullandığı tüketim bulunduğu tarife
türünün en yükseğinin 3 (üç) katı tahakkuk ve tahsil edilir.
5- Abone olunan tarife grubu haricinde abonenin farklı tarife grubunda
kullandığı tespit edilirse aboneye su tarife listesinin en yükseği uygulanır
ve idare aboneyi iptal eder.
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6- Sayacı arızalanan abonelerde ilk dönem gıyabi tahakkukları için
bulunduğu yıl içindeki tüketimlerin ortalaması (Bulunduğu yıl içinde
tüketimi bulunmayanların en son tüketimi bulunan yıl içindeki tüketim
ortalaması dikkate alınır) verilir. Arızalı sayacını yeni sayaç ile değiştirme
işlemi yaptırmayan ve kullanıma devam eden abonelerin gıyabi
tahakkukları her dönem için %30 arttırılarak yapılır.
7- Su abonelerinin gayrimenkulün ayrılmaz bir parçası olması, su borcunun
gayrimenkulün ayn’ından gelen bir borç olması nedeniyle bir
gayrimenkule ait mevcut su abonesi varken aynı gayrimenkule ikinci bir
abone verilmez.
8- Her ne şekilde olursa olsun, su sayacı üzerindeki mührü ve belediye
tarafından tesisata atılan mührü söken veya mühürsüz takılan sayaçlar için;
150,00.-TL (KDV dâhil) yeniden mühürleme ücreti alınır.

ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
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ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER
(KDV HARĠÇ)
ĠMAR ĠġLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER
Subasman vizesi ücreti (konut)
33,00
Subasman vizesi ücreti (işyeri)
50,00
Yapı ruhsatı tanzim ücreti (konut) m²
0,09
Yapı ruhsatı tanzim ücreti (işyeri) m²
0,13
Yer teslim kontrol ücreti
50,00
İmar durumu düzenlemesi ücreti
65,00
A3-A4 fotokopi kâğıdında onaylı imar planı örneği (imar
11,00
durumu yerine geçmez)
Jeolojik ve zemin etüdü kontrol ücreti
65,00
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti onay ücreti
65,00
Çatı projesi ve proje suret tasdik ücreti
75,00
Asansör ruhsat ücreti
50,00
Beş (5) yıllık inşaat ruhsatı süresi dolmadan, inşaat ruhsatının
1,60
yenilenmesi taleplerinde bulunanlardan inşaatın yerinde
incelenmesi test raporlama sonuçlarının değerlendirilmesi ve
denetlenmesi ücreti (bağımsız bölüm başına m² sinden)
Beş (5) yıllık inşaat ruhsatı süresi dolduktan sonra inşaat
2,75
ruhsatının yenilenmesi taleplerinde bulunanlardan, inşaatla
ilgili gerekli kontrollerin yapılması, yerinde incelenmesi,
raporlanması ücreti (bağımsız bölüm başına m² sinden)
Su basman üstü katların demir kontrol ücreti
60,00
İskân ruhsatı araç tahsis ücreti
1-5 daire
50,00
6-10 daire
100,00
11 daire ve üzeri
150,00
Encümen ve meclis kararları suret ücreti (Sayfa başına)
5,50
İnşaat ve iskân ruhsatı suret ücreti (Sayfa başına)
5,50
Vaziyet ve bağımsız bölüm planlarının onaylanması
27,50
Not: Mahkemeler ve icra dairelerinden gelen imar durumu taleplerinden
imar durumu belgesi düzenleme ücreti alınmaz.
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NUMARATAJ ĠLE ĠLGĠLĠ HĠZMETLER VE ÜCRETLER
Sokak krokisi klasörü
Sokak krokisi paftası (adet)
Hâlihazır harita kontrolü (pafta başına)

50,00
80,00
80,00

HÂLĠHAZIR HARĠTASI VE 3194 SAYILI ĠMAR KANUNU’NUN
18. MADDE UYGULAMASI BĠTEN YERLERDEN ALINACAK
ÜCRETLER
Ölçü krokisi (sayfa başına)
Poligon koordinatı (adet)
Nirengi koordinatı (adet)
Ada ve parsel köşe koordinatı (adet)
Yapı ruhsatı değişikliği ücreti (ruhsat başına)
Yapı denetim değişikliği için yapı ruhsatı
düzenlenmesi
Yapı ruhsatı müteahhitlik değişikliğinde yapı ruhsatı
düzenlenmesi
Yapı sahibi değişikliği için yapı ruhsatı düzenlenmesi
Fenni mesul değişikliği için yapı ruhsatı düzenlenmesi

2,20
1,10
4,50
0,45
27,50
27,50
27,50
27,50

ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ VE KONTROL
ÜCRETĠ ( KDV HARĠÇ)
0-500 m²
501-1000 m²
1001-3000 m²
3001-5000 m²
5001-10000 m²
10001-50000 m²
50001 üzeri m²

275,00
660,00
990,00
1.320,00
2.640,00
6.600,00
13.200,00

15

KAZILAN
YERLERĠN
BELEDĠYECE
ESKĠ
GETĠRĠLMESĠ ĠÇĠN MALZEME VE ĠġÇĠLĠK ÜCRETĠ

HALĠNE

İnşaat ruhsatı verilirken su, elektrik ve telefon hatları gibi alt yapı
hizmetlerinde bağlantı yapılması ve bu çalışmalar sırasında kazılan ve
tahrip edilen yol ve kaldırımların tamir edilerek eski haline getirilmesi için
malzeme ve işçilik ücreti ile ilk kazı izin belgesi ücreti olarak; toplam
inşaat alanı m²'sinden 2,00.-TL alınır.
PĠS SU BAĞLANTI ÜCRETĠ
İskân ruhsatı verilirken, pis su bağlantıları ile bu bağlantılar sırasında
kazılan ve tahrip edilen yol ve kaldırımların eski haline getirilmesi için
malzeme ve işçilik ücreti olarak toplam iskan alanı m²'sinden 2,00.-TL
alınır.
Not:
i) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücret tarifesindeki ücretlerden resmi
eğitim kurumları, kamu kurumları, ibadet yerleri ve kamu yararına çalışan
(Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararı kararı bulunan) dernek ve vakıflar
muaftır.
ii) İnşaat sırasında kaldırım ve yollara zarar verilmesi halinde kaldırımlar
ve yollar onarılarak eski haline getirilmediği veya belediye tarafından
tespit edilen hasar bedeli ödenmediği takdirde iskan ruhsatı verilmez.
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FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER
(KDV HARĠÇ)
KAZILAN YERLERĠN BELEDĠYECE ESKĠ HALĠNE
GETĠRĠLMESĠ ĠÇĠN MALZEME VE ĠġÇĠLĠK ÜCRETĠ
1- Gayrimenkul sahipleri tarafından; içmesuyu, kanalizasyon, elektrik,
telefon hatları gibi alt yapı hizmetlerinde (brajman arızası) arızanın
giderilmesi ve onarım yapılması amacıyla kazılan yerlerin eski haline
getirilmesi için malzeme ve işçilik ücreti dahil;
Arıza ve onarım izni belgesi ücreti olarak (her kazı için)
(Genişlik 1 m' yi geçtiği takdirde % 50 fazlasıyla uygulanır.)
Kazı izni yetki belgesi ücreti

250,00
1.000,00

Arıza ve onarım izin belgesi ücreti için, gayrimenkul sahipleri tarafından
yapılan diğer kazılar Fen İşleri Müdürlüğü tarifesinin 2. maddesine göre
ücretlendirilir.
Kazılar ancak belediyemizden kazı izni yetki belgesi almış kişi veya
şirketlere yaptırılabilir. Kazı izni yetki belgesi yıllık düzenlenir.
2- Aydem, Türk Telekom, Kentgaz, Türksat v.b kurum ve kuruluşlar ile
özel ve tüzel kişilerin yapacağı çalışmalar sırasında kazılan yerlerin eski
haline getirilmesi için malzeme ve işçilik ücreti olarak;
GeniĢliği 50 cm. üzeri kazılar için;
Ham yolların m'tülünden
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton vb. yerlerin m'tülünden
Asfalt ile kaplı yolların m'tülünden
Tünel kazıların m'tülünden
Sathi kaplama yollarının m'tülünden

15,00
75,00
100,00
50,00
75,00

Yukarıda tablodaki ücretlerde genişlik 1 m'yi geçtiği takdirde % 50
fazlasıyla uygulanır.
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GeniĢliği 25 cm ile 50 cm arasındaki kazılar için
Ham yolların m'tülünden
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton ve benzeri yerlerin m'tülünden
Asfalt ile kaplı yolların m'tülünden
Sathi kaplama yolların m'tülünden

12,00
50,00
65,00
50,00

GeniĢliği 25 cm den az kazılar için
Ham yolların m'tülünden
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton ve benzeri yerlerin m'tülünden
Asfalt ile kaplı yolların m'tülünden
Sathi kaplama yolların m'tülünden

10,00
45,00
50,00
45,00

Belediyemizin yapacağı alt-üst yapı çalışmalarının planlandığı veya
yürütüldüğü alanda (çalışma programının belediyemizce onaylanması
şartıyla) çalışmalarını yürüten Aydem, Türk Telekom, Kentgaz, Türksat
vb. kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmalardan ücret alınmaz. Ancak
belediyemizin üst yapı çalışmasından önce, yapılan çalışmalar eski haline
getirilecektir.
Belediyemizin üst yapı çalışmalarını bitirdiği yerlerde çalışmalarını
yürüten Aydem, Türk Telekom, Kentgaz, Türksat vb. kurum ve
kuruluşların yapacağı çalışmalarda;
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton vb. yerlerin m'tülünden
Asfalt ile kaplı yolların m'tülünden

300,00
400,00

Not:
i) İdarenin yapımına onay vermesi ve tahrip edilen yerlerin ilgilisi
tarafından eski haline getirilmesi durumunda 2. madde de belirtilen
ücretlerde % 10 indirim uygulanır.
ii) İlgilisi tarafından eski haline getirilen yerlerin kontrolü belediyemiz
tarafından yapılır. Yapılan tamiratın uygun olmaması durumunda % 10
indirim ilgiliden tahsil edilir.
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iii) Yukarıda belirtilen bu ücretler, izin verilirken peşin olarak alınır. Aynı
yerde kazının tekrarı halinde yeniden ücret alınır.
3- Üst yapısı tamamlanan yerlerde bulunan ve alt yapı hatları için bırakılan
Belediye'ye ait boş boruları kullanacak olan Aydem, Türk Telekom,
Kentgaz, Türksat v.b kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerden geçiş
hakkı ve alt yapı katılım bedeli olarak aşağıda belirtilen ücretler alınır.
Belediyenin kullandırabileceği alt yapı hattının olduğu yerlerde başvuru
sahibinin mevcut hattı kullanması zorunludur. Bu ücretler peşin olarak
tahsil edilir.
Alt Yapı Katılım Bedeli; (Başvuru sahibinin ilgili lisans süresince 1
defaya mahsus olmak üzere); Denizli Belediyesine ait hattın kullanılması
durumunda metresinden 30,00.-TL alınır.
GeçiĢ Hakkı Ücreti;
Denizli Belediyesine ait hattın kullanılması durumunda;
TL

metresinden 1 (bir ) yıllık
metresinden 5 (beş ) yıllık
metresinden 10 (on ) yıllık

3,00
12,00
20,00

Belediyenin elektronik haberleşme alt yapı imalatı yapmadığı yollarda,
başvuru sahibinin belediyenin talep ettiği alt yapı imalatını yapması
durumunda;
TL

metresinden 1 (bir ) yıllık
metresinden 5 (beş ) yıllık
metresinden 10 (on ) yıllık

1,00
4,00
7,00

Tarife düzenlenmesinin referansları Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu'nun 02/12/2010 tarih ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis
Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 03/02/2010 tarih
ve 27482 sayılı Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde
Geçiş Hakkına Dair Yönetmelikleri esas alınarak hazırlanmıştır.
Güzergâhın bakım sorumluluğu kira süresi boyunca kiralayana aittir.
Güzergâhta yapılan değişiklikler ve yeni imalatların mülkiyeti de Denizli
Belediyesi'ne aittir.
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4- Her türlü izinsiz kazıların m'tülünden 1.000 TL alınır. (Genişlik 1 m'yi
geçtiği takdirde % 50 fazlasıyla uygulanır.)
a) Kazı izin belgesi almadan kazı yaptıranlar, kazı izni belgesi aldığı halde
Kazı İzni Yetki Belgesi olmayan kişi veya şirketlere kazı yaptıranlar ile
Kazı İzni Yetki Belgesi olsa bile kazı izni olmadan kazı yapan kişi veya
şirketlere izinsiz kazı işlemi yapılır.
b) Aydem, Türk Telekom, Kentgaz, Türksat v.b kurum ve kuruluşların
asfaltlı yollarda yapacağı çalışmalarda asfalt kesme makinesi
kullanılacaktır. Aksi takdirde izinsiz kazı tarifesinden uygulama
yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen ücretler, izin verilirken peşin olarak alınır. Aynı yerde
kazının tekrarı halinde yeniden ücret alınır.
ASFALTLAMA ÜCRETĠ
Belediyemizin yapmakta olduğu yol asfaltlama işini aksatmayacak şekilde
asfalt yaptırmak için talepte bulunanlardan asfalt kalınlığı 7 cm'yi
geçmemek ve asfalt yapılacak yerin ilgilisi tarafından uygun hale
getirilmesi şartıyla sıcak asfaltın m²'sinden;
Özel kişi ve kuruluşlardan
Not: 1 m²'den az olanlar 1 m²'ye tamamlanır.
Resmi kurum ve kuruluşlar ile alt yapı çalışmaları sırasında
Belediyemiz ile birlikte hareket eden Aydem, Türk Telekom,
Kentgaz, Türksat v.b. alt yapı kuruluşlarından

110,00
55,00
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Ġġ MAKĠNALARI KĠRA ÜCRETĠ
Talep edildiğinde saat başına;
Yükleyici
Dozer
Vibrasyonlu Silindir (8,5 t)
Vibrasyonlu Silindir (2,5 t)
Kamyon
Treyler
Greyder
Ekskavatör
Kazıcı Yükleyici
Vibrasyonlu Silindir (15 t)
Asfalt Kesim Makinesi
Asfalt Kazıma Makinesi

250,00
300,00
175,00
125,00
175,00
175,00
250,00
300,00
175,00
250,00
100,00
1.500,00

Resmi kurum ve kuruluşlar ile elektrik, doğalgaz ve haberleşme dağıtım
şirketlerine iş makinelerinin kiraya verilmesi halinde yukarıdaki iş
makineleri kira ücret tarifesi %50 indirimli uygulanır.
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SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER
(KDV HARĠÇ)
TEMĠZ SU BORUSU SU KAYBI HASAR BEDELĠ;
Türk Telekom, Aydem, Kentgaz, Türksat v.b kurumlar temiz su, atıksu
bağlantısı v.b kazılar esnasında temiz su borusuna kurumlarca verilen
hasarlarda;
a) Kazı izin belgesi olan hasarlarda m³/saat hesabında mesken su tarife
türünden en yüksek tarifesi uygulanır.
b) Kazı izin belgesi olmayan hasarlarda m³/saat hesabında mesken su tarife
türünden en yüksek tarifesinin 3 (üç ) katı uygulanır.
BELEDĠYE KANAL AÇMA ÜCRETĠ
İşyeri
Mesken
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işyerleri (1 seferi)
Arazöz ile su basma

100,00
75,00
450,00
50,00

İşyeri veya meskene gidildiğinde kuka makinesi ile işlem yapılmazsa ücret
alınmaz, lağım açılmazsa uygulanan tarifenin %50´si alınır.
Vidanjör talep edildiğinde lağım temizleme ücreti olarak şehir içi bir
seferinden 50,00.-TL alınır.
Denizli Belediyesi sınırları dışındaki yerleşim bölgelerine gidilmesi
halinde şehir içi tarifesine ilave olarak km başına gidiş-dönüş için ayrı ayrı
hesaplanmak üzere; 1,50.-TL ücret alınır.
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KANAL GÖRÜNTÜLEME CĠHAZININ GÖRÜNTÜLEME ÜCRETĠ
Görüntülenen kanalın metresi üzerinden ücretlendirilir.
0-500 m arası
501-1000 m arası
1001 m ve üzeri

3,50
3,00
2,50

Görüntülenecek hat imar sınırları dışında ise km başına gidiş-dönüş için
ayrı ayrı hesaplanmak üzere 1,50.-TL ücret alınır.
ATIK SU ARITMA TESĠSLERĠ PROJE ONAY ÜCRETĠ
Q (m3/gün)

Fiziksel
Mekanik

Fiziksel
Biyolojik

Fiziksel
Kimyasal

Fiziksel
Biyolojik
Kimyasal
Q- 50
132,00
395,00
395,00
660,00
51-100
265,00
660,00
660,00
925,00
101-250
395,00
925,00
925,00 1.190,00
251-1000
530,00
1.190,00
1.190,00 1.450,00
Not: Çamur arıtma ve ileri arıtma yukarıda belirtilen ücretlere dâhildir.
EVSEL ATIKSU BAĞLANTI ĠZNĠ
Atıksu analizi yapılmadan evsel atıksu kaynakları için doğrudan
düzenlenecek her bir Evsel Atıksu Bağlantı İzin Belgesi için 80,00.-TL
alınır.
BAĞLANTI KALĠTE KONTROL ĠZĠN BELGESĠ
Endüstriyel atıksu analizi yapılarak, standartları sağladığının belgelenmesi
halinde düzenlenecek her bir Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi için
330,00.-TL alınır.
ĠġLETMELERDEN ALINACAK ATIKSU PROTOKOL ÜCRETĠ
Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesisine verilmek üzere işletmelerden
alınacak olan atıksu protokol ücreti (yıllık): 385,00.-TL’dir.
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ÖZEL VĠDANJÖR FĠRMASI ĠLE YAPILAN PROTOKOL ÜCRETĠ
Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesisine verilmek üzere özel vidanjör
firması ile yapılan protokol ücreti (yıllık): 825,00.- TL’dir.
KANALĠZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI KULLANIM
ÜCRETĠ
Belediyemiz kanalizasyon, yağmursuyu vb. alt yapı tesislerini
kullananlardan kullanım bedeli olarak metresinden yıllık: 2,00.-TL alınır.
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ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ
ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER (KDV HARĠÇ)
MOTOPOMP ĠLE SU BOġALTMA ÜCRETĠ
Her bağımsız bölüm için: 25,00.-TL alınır.
Not: Sel felaketlerinde, yağmura bağlı su baskınlarında ve Belediye’ye ait
tesisat arızalarından kaynaklanan su baskınlarından ücret alınmaz.
ARAZÖZ ĠLE SUTAġIMA ÜCRETĠ
Özel ve tüzel kişilere Belediye sınırları içerisinde veya dışında arazöz ile
içme suyu taşıma ücreti m³ başına; 20,00.-TL alınır.
Not: 10 m³ altındaki su taleplerinden 10 m³ su ücreti alınır.
Belediye dışı taleplerde geliş-gidiş toplam mesafesi normal ücrete ilave
olarak hesaplanmak üzere her km için; 1,65.-TL alınır.
OTOMATĠK MERDĠVEN ARAÇ KULLANIM ÜCRETĠ
Otomatik merdiven araç kullanım ücreti (1 saat için) : 220,00.-TL alınır.
BACA TEMĠZLEME ÜCRETĠ
Her baca esas alınmak üzere:
TL

Normal bacalardan
Kalorifer ve şönt bacalardan

25,00
90,00

VATANDAġIN ĠSTEĞĠ ÜZERĠNE HAVAĠ FĠġEK ATMA ÜCRETĠ
Vatandaşın isteği üzerine havai fişek atmak isteyenlerden: 1.000,00.-TL
alınır.
Havai fişek atımı sırasında arazöz talep ücreti: 600,00.-TL alınır.
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BEZ AFĠġLERĠN ASMA VE SÖKME ÜCRETĠ
Vatandaşların isteği üzerine caddelere, sokaklara ve işyerlerinin dışına
asılan bez afişlerden;
TL

0-5 m2
5-10 m2
10 m2’den fazla

250,00
350,00
500,00
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SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER (KDV
HARĠÇ)
DENĠZLĠ ÇEVRE KALĠTE LABORATUAR ANALĠZ ÜCRETLERĠ
Su kimyasal kontrol izleme (komple)
PH
Elektrometrik yöntem
İletkenlik Elektrometrik yöntem
Renk
Organoleptik yöntem
Tat
Organoleptik yöntem
Koku
Organoleptik yöntem
Bulanıklık Türbimetrik yöntem
S.klor
Komperatör yöntem
Sıcaklık
Elektrometrik yöntem
Amonyum Nessler Reaktifi yöntem

50,00

Su-Atıksu analiz ücretleri (parametre başına)
PH
İletkenlik
Sıcaklık
Bulanıklık
Renk
Tat
Koku
S.klor
Amonyum
Ç.Oksijen
Alüminyum
Bor
Bakır
Baryum
Çinko
Demir
Kadmiyum
Kalsiyum

Elektrometrik yöntem
Elektrometrik yöntem
Elektrometrik yöntem
Türbimetrik yöntem
Organoleptik yöntem
Organoleptik yöntem
Organoleptik yöntem
Komperatör yöntem
Nessler Reaktifi yöntem
Membran Elektrot yöntemi
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
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Krom
Kurşun
Kobalt
Magnezyum
Mangan
Nikel
Sodyum
Potasyum
Arsenik
Antimon
Civa
Selenyum
Alüminyum
Bor
Bakır
Demir
Kadmiyum
Krom
Nikel
Klorür
Sülfat
Siyanür
Florür
Nitrit
Nitrat
Amonyum
Mangan
Toplam Sertlik
Aktif Klor Tayini
Askıdaki Katı Madde
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Biyokimyasal
Oksijen
İhtiyacı
Nitrat
Amonyum
Cr(VI) Tayini

ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES Hidrür
ICP-OES Hidrür
ICP-OES Hidrür
ICP-OES Hidrür
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
HACH LANGE- Kit yöntemi
Titrimetrik yöntem
Titrimetrik yöntem
Gravimetrik yöntem
Titrimetrik yöntem
Respirometrik yöntem

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
70,00
70,00
70,00
70,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
25,00
40,00
40,00

Spektrofotometrik yöntem
Fenat yöntem
Kolorimetrik yöntem

40,00
40,00
40,00
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Su Mikrobiyolojik Kontrol ve Denetleme
Parametreleri (komple)
Koliform Bakteri
Membran Filtrasyon yöntemi
E.Coli
Enterokok

İzleme
40,00

Not: İl dahilinde bulunan ilçe ve belde belediyelerin içmesuyu tahlil
taleplerinden tahlil ücreti alınmaz.
SĠVRĠSĠNEK VE HAġERETLE MÜCADELE ÜCRETLERĠ
Özel ilaçlama ücretleri, vatandaşların özel talebi halinde ilaçlar
belediyemizce karşılanmak üzere;
Daire, bodrum, çatı, ışıklık;
0-100 m2
101-150 m2
151-200 m2
201 m2 ve üzeri (beher m²'sinden)

20,00
30,00
40,00
0,20

Besihanelerden, sezon boyunca periyodik olarak alınan haşere
mücadelesi ilaçlama ücreti;
0-100 m2
101-250 m2
251 m2 ve üzeri (beher m²'sinden)

50,00
60,00
0,25

Resmi Kurumlar, Fabrika ve İşyeri v.b yerlerden beher m2’
sinden
0-49 m2
50 m2 ve üzeri

0,60
0,40

Not: Okullar; haşere mücadelesi ilaçlama ücretinden muaf tutulmuştur.
Mücavir alan dışındaki köylerden talep edilmesi halinde köy yerleşim
yerinin ilaçlanması için 500,00 TL alınır.
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Vatandaşların özel talebi halinde ilaçlar müdürlüğümüzce karşılanmak
üzere; Denizli Belediyesi mücavir alanı içerisinde her türlü büyükbaş,
küçükbaş hayvan besiciliği yapanların ahır ve ağıllarının ilaçlanması ücreti
olarak 50,00.-TL alınır. Mücavir alanı sınırları dışında ise km başına gidişdönüş için ayrı ayrı hesaplanmak üzere 1,50.-TL ücret alınır.
Haşere (sinek, sivrisinek, fare, yakarca vb. ) üremesine ortam hazırlayan
kişi, kurum ve kuruluşlara yapılan ikazlara rağmen önlem alınmazsa
belediye tarafından ilaçlanır ve ilaçlama bedeli %100 zamlı olarak tahsil
edilir. Buna rağmen önlem alınmazsa tarifenin 6 (altı) katı tahsil edilir,
tekerrürü halinde kapatma cezası verilir.
ESNAF MUAYENE (PORTÖR)
Esnafların sağlığının takibi için sağlık muayenesi yaptırılması (portör
muayenesi) ve sağlık karnesi ücreti; 3,00.-TL alınır.
MENġE-Ġ ġAHADETNAMESĠ (ADET)
Büyükbaş
3,00
Küçükbaş
1,00
Not: Hayvan pazarlarında yapılan işlemlerde %50 indirim uygulanır.
EV VE SÜS HAYVANLARI (ADET)
Ticari amaçlı nakillerde
Hobi amaçlı nakillerde
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan bağırsağı
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan derisi
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kemiği (kg)
Arıkovanı
Kanatlı kümes hayvanları
Küçükbaş hayvan yapağı ve kılı (kg)
Canlı balık (kg)

0,03
6,00
0,03
0,03
0,03
0,05
0,001
0,03
0,01
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KÖMÜR ANALĠZ ÜCRETĠ
Birim analiz ücreti
Numune hazırlama
Nem tayini
Kül tayini
Uçucu madde tayini
Toplam kükürt tayini
Alt-üst ısı değeri
Komple analiz

Metodu
Gravimetrik
Kalorimetrik
Gravimetrik
Gravimetrik
Yüksek sıcaklıkta yakma
Gravimetrik
Gravimetrik

30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
90,00
250,00
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ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER
(KDV HARĠÇ)
DOLMUġ RUHSAT ÜCRETĠ
Belediye sınırları dahilinde çalışmakta olan ve çalışma güzergahları Trafik
Komisyonunca tespit edilen;
Minibüs, Küçük Otobüs
Yönetmeliği’ne göre (yıllık)

ve

Dolmuşların

Faaliyetlerine

1. sınıf hat (Fakülte, İncilipınar, Tekkeköy, Ulus, Tiyatro)
2. sınıf hat (Halk-Emek, Akkale, İlbade-Esentepe, Fatih,
Bahçelievler-1200 Evler, Sevindik-Sümer, KarşıyakaDokuzkavaklar, Yenişehir, Bakırlı, Akkonak-Yeşilköy,
Deliktaş, Anafartalar-Aktepe)

Dair

2.475,00
1.815,00

MĠNĠBÜS DEVĠR ÜCRETĠ
Minibüs devir ücretleri alan ve satandan ayrı ayrı alınmak üzere;
1. sınıf hat
2. sınıf hat

15.000,00
12.000,00

TAKSĠ RUHSAT ÜCRETĠ
Ticari plakalı taksilerden ruhsat yenileme
Ticari taksi devirlerinde alan ve satandan ayrı ayrı olmak
üzere
Yeni kayıtlardan

110,00
550,00
825,00

Devir işlemlerinde araç sahibinin ölümü halinde varislerden devir ücreti
alınmaz.
Yeni hat alanlara girdikleri gruba göre ilgili tarife uygulanır.
Hat sahiplerinin kendi aralarında hatlarını karşılıklı olarak devretmeleri ve
ortaklar arasında hat devir işlemi yapanlardan devir ücretinin %50'si alınır.
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Çocuğuna veya eşine devir edenler ile çocuğundan veya eşinden devir
alanlardan devir ücretinin %20' si alınır.
Bu bedeller satandan peşin, alandan 4 eşit taksit olmak üzere 1 peşin, kalan
kısım ise 3 taksit halinde alınır.
İcra yoluyla satılan ticari plakalı araçlarda devir ücreti alan tarafından
ödenir.
Ücretler gününde ödenmez ise 6183 sayılı Kanun'a göre gecikme zammı
uygulanır.
ÖZEL SERVĠS ARAÇLARI (S) PLAKA YÖNETMELĠĞĠ''NE
GÖRE YILLIK HAT ÜCRETĠ:
Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden (20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)
Hat ücretleri, Ocak-Nisan-Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek
eşit taksitle alınır.

770,00
500,00
350,00
üzere 4

"S" PLAKALI ARAÇ DEVĠRLERĠNDE (ALAN VE SATANDAN
AYRI AYRI OLMAK ÜZERE)
Otobüs
Midibüs
Minibüs

2.000,00
1.500,00
1.000,00

Bu bedeller satandan peşin, alandan 4 eşit taksit olmak üzere 1 peşin, kalan
kısım 3 eşit taksit halinde alınır.
Ücretler gününde ödenmez ise 6183 sayılı Kanun'a göre gecikme zammı
uygulanır.
YÜK NAKLĠ ARAÇLARI ġEHĠRĠÇĠ GĠRĠġ ĠZĠN BELGESĠ
ÜCRETĠ
Şehir içine giriş yapan kargo, nakliye, gıda dağıtımı, kömür nakli ve evden
eve taşımacılık yapan araçlar ile beton mikserlerinin belediyemizden yük
nakli için alacağı yıllık izin belgesi ücretleri;

33

İstiap haddi 1000 kg kadar
İstiap haddi 1001-2000 kg arası
İstiap haddi 2001-3500 kg arası
İstiap haddi 3501 kg ve üzeri

275,00
550,00
1.100,00
2.000,00

Bu ücretler Ocak ayı içerisinde peşin olarak alınır, yıl içerisinde yapılan
müracaatlarda ise müracaat edilen ay tam sayılır, kalan süre yıllık ücrete
bölünerek hesaplanır.
OKUL SERVĠS ARACI ÖZEL ĠZĠN BELGESĠ ÜCRETĠ ("S"
PLAKA HARĠÇ)
Denizli Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün 13/03/2008 tarih ve 012516 sayılı
yazısı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi (p) bendi
gereğince okul servis aracı özel izin belgesi ve okul servis aracı bakım ve
onarım takip formunun belediyemizden alınacak olması nedeniyle yıllık
alınacak Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi ücretleri;
Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden (20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)

770,00
500,00
350,00

Bu ücretler Ocak ayı içerisinde peşin olarak alınır, yıl içerisinde yapılan
müracaatlarda ise müracaat edilen ay tam sayılır, kalan süre yıllık ücrete
bölünerek hesaplanır.
MARKET,
ALIġVERĠġ
MERKEZLERĠ
VE
OTOBÜS
ġĠRKETLERĠNE AĠT MÜġTERĠ SERVĠS ARACI ÖZEL ĠZĠN
BELGESĠ ÜCRETĠ (ARAÇ BAġINA YILLIK)
Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden (20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)

5.500,00
3.300,00
2.200,00

ÖZEL KURULUġLARA AĠT PERSONEL SERVĠS ARACI ÖZEL
ĠZĠN BELGESĠ ÜCRETĠ (ARAÇ BAġINA YILLIK)
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Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden (20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)

770,00
500,00
350,00
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YOLCU TERMĠNALĠ ÜCRET TARĠFESĠ (KDV HARĠÇ)
1- Kartsız giriş-çıkış yapan her araç için:
Otomobil
çıkıĢ
ücreti
8 ve altı
koltuklu
Uluslararası yolcu taşıma yapanlar
Şehirlerarası yolcu taşıması yapanlardan
(100 km üstü mesafeler için)
Şehirlerarası yolcu taşıması yapanlardan
(100 km altı mesafeler için)
İl içi yolcu taşıması yapanlardan
Transit geçenlerden
(Terminali ara durak olarak kullananlardan)
Not: Transit geçiş süresi 10 dakika ile sınırlıdır.

Otobüs çıkıĢ ücreti

9-15
koltuklu

16-24
koltuklu

25-34
koltuklu

35-44
koltuklu

4,24
2,55

8,27
8,05

13,73
13,14

22,04
18,64

24,58
22,04

45 ve
üzeri
koltuklu
33,05
33,05

2,55

3,82

6,36

11,02

13,56

16,53

2,12

2,55

4,24

6,36

8,05

11,02

0,85

2,76

4,24

6,36

8,05

11,02
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2- Otopark ücreti:

Otoparka giriĢ-çıkıĢ yapan
taĢıt türü
Otobüsler
Ticari Otomobiller
Özel ve Resmi Otomobiller

0-25 dakika 1 saate kadar

6,36
1,27
Ücretsiz

6,36
1,27
2,97

1 saatten
12 saatten
sonra 12
sonra 24
saate kadar saate kadar
her saat için her saat için
ilave
ilave
0,85
0,43
0,43
0,26
0,43
0,26

24 saatten
sonra her
saat için
ilave
0,26
0,13
0,13

Aylık
abonman
ücreti
82,63
41,32
41,32
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3- Yolcu terminali ile ilgili ücretler:
a) Terminale kartla giriş yapan araçların, peşin ödeme yaparak kontör
yüklemeleri halinde ücrette %20 indirim uygulanır.
b) Terminale giren her araç için kullanılacak olan kartın satış bedeli 10,00.TL'dir.
c) Kartlar araçların plakasına ve seyahat firmalarına göre verilir.
d) Terminale giriş-çıkış yapan özel araçlardan 4,24.-TL ücret alınır.
e) Araçların giriş- çıkış saatlerine göre terminal içerisinde kaldığı süre için
alınan ücret;
-30 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan bulunduğu tarife grubuna
göre tespit edilen ücretin aynısı,
-31-60 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan 2 katı,
-61-90 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan 3 katı,
-91-120 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan 4 katı,
-121 ve üzeri dakikadan sonra çıkış yapan araçlardan 5 katı bulunduğu
tarife grubuna göre ücretlendirilir.
f) Gece 24.00'ten sonra giriş ve 06.00'dan önce çıkış yapan araçlar 30
dakikadan fazla kaldıkları takdirde, terminal içerisinde kaldıkları süreye
bakılmaksızın bulunduğu tarife grubuna göre tespit edilen ücretin 2 katı
ücret alınır.
g) Araçların yolcu terminaline girişte alması gereken giriş saatini gösterir
bilgisayar fişini çıkış noktasında ibraz edememesi durumunda araçların
tarife grubuna göre tespit edilen ücretin 5 katı uygulanır.
h) Araçların çıkış noktasındaki trafik yoğunluğundan meydana gelebilecek
gecikmeler için yukarıda tespit edilen sürelere 5 dakika ilave edilir.
i) Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerden, tüm yolcularını indirerek boş
olarak çıkışlarında terminal giriş-çıkış ücreti alınmayacaktır.
j) Aşağıdaki isimleri yazılı hatlardan her araç için aylık;
Başkarcı, Aşağışamlı
Bozburun, Bereketli
Kocadere, Güzelköy, Akkale, Cankurtaran
Karateke, Ovacık, Karakurt, Göveçlik, Şirinköy, Kurtluca
Güzelpınar
Karakova, Goncalı, Çeltikçi, Yenicekent, Hisarköy (Sarayköy)
Kutlubey, Yeşilova, Eziler, Kerimler, Cindere
Gömce

300,00
200,00
175,00
150,00
75,00
40,00
30,00
20,00
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l) Araçların bir müddet çalışmaması ücret muafiyeti gerektirmez.
m) Otogar Peron Tahsis Belgesi ücreti 500,00.-TL’dir. Otogar peron tahsis
belgeleri, 5 yılda bir ücret mukabilinde yenilenir.
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER
(KDV HARĠÇ)
MEZARLIK PARSEL ÜCRETĠ
1- Tek kişilik tahsis ücreti 600,00.-TL’dir.
2- 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile
belediyemize katılan ve mahalle statüsüne dönüşen Akhan, Kale, Bağbaşı
Merkez, Zeytinköy, Bereketler, Barutçular, Cankurtaran, Göveçlik,
Gökpınar, Gümüşler, Çamlıca, Kayhan Merkez, Korucuk, Hacıeyüplü,
Çakmak, Karahasanlı, Bozburun, Eskihisar, Goncalı, Güzelköy, Hisar,
Kadılar, Karakova, Karakurt, Saruhan ve Şirinköy mahallelerindeki mezar
yerlerinde tek kişilik tahsis ücreti; 150,00.-TL’dir.
3- Aile tipi mezar yeri 14.000,00.-TL’dir.
CENAZE NAKĠL ÜCRETĠ
Denizli ili sınırları içerisinde yapılan cenaze nakillerinde ücret alınmaz.
Vatandaşın talebi üzerine şehirlerarası cenaze nakillerinde; şoför, akaryakıt
ve diğer masraflar Belediyemize ait olmak üzere cenazenin nakil yeri km'
si esas alınarak gidiş-dönüş toplam km başına: 0,65.-TL’dir.
MEZAR YAPIM VE ONARIM YETKĠ BELGESĠ ÜCRETĠ
Mezarlıklarda, her türlü yapım işi için mezar yapım ve onarım yetki
belgesi düzenlenir. Her mezar başına yapım ve onarım yetki belgesi ücreti;
22,00.-TL’dir.
MEZAR BAKIM VE ONARIM BELGESĠ ÜCRETĠ
Mezarlıklarda her türlü mezar üstü bakım işi için mezar bakım ve onarım
belgesi düzenlenir. Mezar bakım ve onarım belgesi için aylık olarak
150,00.-TL ücret alınır.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ
ÜCRETLER (KDV HARĠÇ)
DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASINA KABUL EDĠLECEK ATIK
ÜCRETLERĠ
Atık Grupları
Sanayiden gelecek evsel nitelikli arıtma çamuru
Tehlikeli olmayan hacimli katı sanayi atığı
Tehlikeli olmayan sanayi katı atığı
Bozulmuş gıda maddesi bertarafı
Evlerden getirilebilecek hacimli atıklar (Eski eşya, moloz, kül,
cüruf v.b.)
Hafriyat atıkları
Şahıs ve işletmelerden gelecek organik atıklar
Çevre belediyelerin düzenli depolama sahasına atık kabul
ücreti

TL/TON

38,50
66,00
48,50
18,00
18,00
18,00
18,00
17,50
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KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ
ÜCRETLER (KDV HARĠÇ)
BASILI EVRAK SATIġI
Evlendirme dosyası ücreti (bir takım); 10,00.-TL’dir.
EVLENME AKDĠ ĠÇĠN MESAĠ DIġI VE BELEDĠYE NĠKAH
SALONLARI DIġINDA VERĠLEN HĠZMET BEDELĠ
Evlerde ve düğün salonlarında
İncilipınar Nikah Salonunda (hafta sonu)
Ferit Ali KÜÇÜKA Nikah Salonunda (hafta sonu)
İncilipınar Evlendirme Memurluğunda hafta içi mesai saatleri
dışında

250,00
350,00
200,00
200,00

AÇIKHAVA TĠYATROSU VE ÇATALÇEġME ODA TĠYATROSU
KĠRALAMA ÜCRETĠ
1- Açıkhava tiyatrosu kiralama ücreti: (günlük)
Hafta içi
Hafta sonu

2.250,00
4.500,00

2- Çatalçeşme oda tiyatrosu salonu kiralama ücreti (etkinlik başına);
500,00.-TL’dir.
Not: Etkinlikler 3 saati geçemez, 3 saatten az olan kiralamalar 3 saat
üzerinden hesaplanır.
3- Merkez Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan her türlü kongre,
toplantı, konser ve benzeri sosyal faaliyetler için kiralama ücreti (etkinlik
başına);
Hafta içi
Hafta sonu

1.500,00
2.250,00
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4- Belediyemiz ile ortak yürütülen faaliyetler ile “Genç Denizli Projesi”
kapsamında yürütülen organizasyonlardan ücret alınmaz.
BĠLGĠ EVLERĠ, KURS MERKEZLERĠ YEMEK ÜCRETĠ (AYLIK)
1- Sevindik, Mehmet Akif, Fatih, Gökpınar ve Anafartalar bilgi evleri ve
kurs merkezlerinde yemek ücreti aylık 50,00.-TL’dir.
2- Karaman ve Yenişehir bilgi evleri ve kurs merkezlerinde yemek ücreti
aylık 80,00.-TL’dir.
Not: Belediyemize ait tüm bilgi evleri ve kurs merkezlerinde mevcut
öğrenci kontenjanının en fazla % 25 oranında başarılı ve fakir öğrenciler
ile şehit ve gazi çocuklarından ücret alınmaz.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER (KDV HARĠÇ)
ġEHĠR ĠÇĠ ARAÇ ÇEKĠM ÜCRETĠ
Motorlu bisikletler
Diğer tüm araçlardan

25,42
76,28

ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER
1- Geçici olarak işgaline izin verilen yerlerin, temizlenmeden teslim
edilmesi halinde işgal ettiği yerin m²'sinden temizleme ücreti olarak 20,00.TL alınır.
Not: Bu durum, işgal harcının tahsili sırasında vatandaşa yazılı olarak
bildirilir.
2- Telekom ve Aydem'in direk yenilemeleri amacıyla yaptığı kazılarda iş
bitiminden sonra yeri kendileri temizlemez ise temizleme ücreti olarak
direk başına; 100,00.-TL alınır..
3- Kaldırım ve yolların herhangi bir sebeple kirletilmesi durumunda
temizlenen alan için; 300,00.-TL alınır.
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EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER
PAZAR YERĠ YER TAHSĠS ÜCRETĠ (YILLIK )
1 metre tülü
2 metre tülü
3 metre tülü
4 metre tülü
5 metre tülü
6 metre tülü
Not: 6 metre tülden fazla yer tahsis edilmez.

45,00
100,00
150,00
225,00
350,00
500,00

KAPALI PAZAR YERĠ DEVĠR ÜCRETĠ
Tezgahlarda
Dükkanlarda

600,00
1.200,00

HAK SAHĠBĠ ÖDENTĠLERĠ (AYLIK)
Hak sahibi ödentileri, Umutkent için aylık; 600,00.-TL’dir.
Sosyal Konut Projeleri hak sahibi ödentileri, aidatları, şerefiye
bedellerinin, erken teslim bedellerinin, her ayın 30. gününün sonuna kadar
ödenmesi, ödenmeyen bedellerden 6183 sayılı Kanun gereği aylık gecikme
zammı tahsil edilir.
Teslim edilen daireler için kullanım bedeli olarak hak sahibi ödentilerinin
(aidatın) % 50'si kadar alınır.
Önceki yıllarda teslim edilen daireler için hesaplanan şerefiye bedeli 2011
yılında uygulanan şartlar dâhilinde 2012 yılında da uygulanır.
45

TOPTANCI HAL HĠZMETLERĠ (KDV DAHĠL)
1- Toptancı hal giriş ücreti:
Toptancı haline kayıtlı olanlardan aylık olarak;
El arabaları
Triportör ve pikap

7,00
50,00

Toptancı haline mal almak için gelenlerden her giriş için;
Kamyon
Romörk ve kamyonet
Minibüs ve taksi

10,00
5,00
5,00

2- Toptancı hal dükkânı ilk tahsis ücreti:
Toptancı hal dükkânların ilk tahsis ücreti olarak;
Boş işyerleri için ilk tahsis ücreti
Karpuz hal tahsis ücreti

30.000,00
15.000,00

Tahsis teminat ücreti olarak 1.200,00.-TL alınır.
3- Toptancı hal dükkânlarının aylık tahsis ücreti:
Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 25.
maddesine göre; yapılan (iç ve dış ) işyeri tahsislerin m²'si üzerinden
günlük olarak; 0,085.-TL alınır.
4- Toptancı hali dükkânlarının tahsis devir işlem ücretleri:
Toptancı hali dükkânlarının tahsis devir işlem ücreti 20.000,00.-TL’dir.
Bu devirlerde devir işlemi birinci derece yakınlarına ( anne, baba, eş ve
çocuklarına ) yapılırsa devir alan kişiden devir ücreti olarak normal devir
ücretinin %20'si alınır. Toptancı halindeki tahsis sahibinin ölümü halinde
devir yapılan varislerden devir ücreti alınmaz.
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Şirket ismi aynı olsa bile şirket sahiplerinin değişimlerinde aynı devir
ücreti alınır. Ancak şirketlerin hisse satışlarında şirkete devredilen hisse
oranında devir ücreti alınır. Toptancı hali devir ücreti peşin ödenir.
5- Toptancı halinde bulunan kantar çekim ücreti:
Toptancı halinde bulunan kantar çekim ücreti 5,00.-TL’dir.

Belediyemizin 2012 Yılı Vergi Harç ve Ücretler Tarifesi ……… tarih ve
……. sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir.

13/04/2005 TARĠHLĠ VE 2005/8730 SAYILI KARARNAMENĠN
EKLĠ LĠSTESĠ
Belediyemiz 23.02.2007 tarih ve 26443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
“Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği”ne göre 1. grupta yer
almaktadır.
1- KAYNAK SULARI HARCI
1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan kap başına
1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (1 litre dahil)
beher litrede

0,020
0,013

2- HAYVAN KESĠMĠ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
Küçükbaş hayvan (hayvan başına)
Büyükbaş hayvan (hayvan başına)

3,00
6,00

3- ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERĠ MUAYENE HARCI
Tartı ağırlıklarının her birinden
Uzunluk ölçülerinin her birinden
Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her
birinden

1,50
1,50
3,00
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El terazilerinden
Normal masa terazilerinden
Otomatik (ibreli) terazilerden
Elektronik terazilerden
Kantar ve basküllerden

6,00
9,00
12,00
15,00
25,00

4- KAYIT VE SURET HARCI
Her sayfa başına
Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden

0,75
8,00

5- ĠMAR MEVZUATI GEREĞĠNCE ALINACAK HARÇLAR
(Ticaret ve Konut Bölgeleri İçin)

2

İlk parselasyon harcı (beher m için )
İfraz ve tevhid harcı (beher m2 için )
Plan ve proje tasdik harcı (beher m2 için )
Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
Toprak (Beher metreküp için)
Kanal (Beher metrekare için)
Yapı kullanma izin harcı (beher m2 için )

Ticaret
0,12
0,12
0,12

Konut
0,09
0,09
0,09

0,35
1,30
0,11

0,30
1,10
0,09

6- MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI
Muayene ruhsat ve rapor harcı

13,00

7- SAĞLIK BELGESĠ HARCI
Sağlık belgesi harcı

2,25
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8- BĠNA ĠNġAAT HARCI
İnşaat Alanı (konut için)
2

100 m ’ye kadar
101-120 m2
121-150 m2
151-200 m2
200 m2’den yukarı

0,75
1,50
2,25
3,00
3,75
İnşaat Alanı (işyeri için)

2

25 m ’ye kadar
26-50 m2
51-100 m2
100 m2’den yukarı

3,00
4,50
6,00
7,50
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