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2017 YILI ÜCRET TARİFESİ

Bu tarife 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında geçerlidir.
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ŞAMLAR TABİAT PARKI ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu
2017 Yılı uygulanacak ücret  

(TL) 

Şamlar Tabiat Parkı şahıs ve grup ücretleri

Şahıs 4,00   

Grup

50-100 Kişi 200,00-400,00

100-200 Kişi 400,00-800,00

200-400 Kişi 800,00-1.600,00

400-800 Kişi 1.600,00-3.2000,00

800-1.600 Kişi 3.200,00-6.400,00

1.600-2.000 Kişi 6.400,00-8.000,00

Şamlar Tabiat Parkı araç giriş ücretleri

Motosiklet 8,00   

Otomobil 10,00   

Küçük minibüs 35,00   

Büyük minibüs 60,00   

Otobüs 120,00   

Not: Şamlar Tabiat Parkı giriş ücret tarifeleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı-İstanbul Şube Müdürlüğü 
tarafından yıllık olarak belirlenip  tarafımıza bildirilmektedir. Bu nedenle Orman ve Su İşleri Bakanlığı- 
İstanbul Şube Müdürlüğü  tarafından yapılacak artışlar ücretlere yansıtılacaktır.

Uygulama Esasları 
1- Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmek kaydıyla Belediyemiz personeli; Belediyemizden emekli 
personel ile eşleri, çocukları, anne ve babalarından; harp malulü gaziler, özürlüler ve şehit ailelerinden 
(Eş, çocuk, anne ve baba) giriş ücreti alınmayacaktır. Anne ve babalarıyla gelen, yedi yaşından küçük 
çocuklardan ücret alınmayacaktır. 
2- Öğrencilere, kimliklerini ibraz etmek kaydıyla giriş  ücretleri  %50 indirimli uygulanacaktır. Bu 
hükümden ebeveynler yararlanamaz. 
3- Sarı basın kartı sahibi basın mensupları ile fahri av müfettişlerinden belgelerini ibraz etmek kaydıyla 
kapı giriş ücreti alınmayacaktır. 
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılmış olan “Gençlik Turizmi 
Protokolü” uyarınca 12-26 yaş grubunda her ulustan gençler, protokolde belirlenen [IYFH]-[IYC]-[ISIC] 
kartlarından herhangi birine ibraz etmeleri halinde giriş ve kamp ücretleri %50 indirimli olarak uygulanır. 
5- Vasıta ücretleri; hem vasıta hem de içindeki şahıslar için olup ayrıca şahıs ücreti alınmayacaktır. 
6- Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 
verilen “Sosyal Tesisler Giriş Kartı” Şamlar Tabiat Parkı’nda geçerli değildir.                                                                                                                                        
7- Grup ücretleri toplu rezervasyonlar için geçerlidir. 
8- Yöre halkı araçsız olarak sağlıklı yaşam için spor yapmak maksadıyla 06.00-8.30 saatleri arasında 
ücretsiz girebilecektir.  
9- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakım ve himayesinde olan korunmaya muhtaç çocuklar  kimliklerini 
ibraz etmek suretiyle ücretsiz girebilir ve içerideki tesislerden %50 indirimli yararlanabilirler.

**Ücretlere KDV Dahildir.
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Bilgi İşlem Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL) 

Ekspertiz Ücreti

İmar arşiv dosyalarının incelenmesi karşılığı alınan ücret 100,00   

* Her blok için ayrı ücret ödenmesi gerekmektedir.

**Ücretlere KDV Dahildir.
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Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu
2017 Yılı uygulanacak ücret  

(TL) 

Encümene teklif ücreti

Konut için 0-1000 m² arası  250,00    

Konut için 1001-5000 m² arası  400,00    

Konut için 5001 m²  ve üzeri  550,00    

Konut harici lejantlarda Normal Ücret*1.50

Diğer ücretler

Ekspertiz ücreti

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım 
Mah-Başakşehir Mah-Başak Mah-

Ziya Gökalp Mah.
115,00 

Altınşehir Mah-Güvercintepe Mah- 
Şahintepe Mah-Kayabaşı Mah- 

Şamlar Mah. 
115,00 

Teknik eleman ücreti

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım 
Mah-Başakşehir Mah-Başak Mah-

Ziya Gökalp Mah.
425,00 

Altınşehir Mah-Güvercintepe Mah- 
Şahintepe Mah-Kayabaşı Mah- 

Şamlar Mah. 
125,00 

Yer tahsis ücreti

Yoğun ticaret akışında bulunan cadde, sokak, 
meydan vb.  30.000,00    

Prestij, ana-arter veya ana-arter niteliğindeki yollar.  20.000,00    

Bulvar ya da bulvar niteliğindeki yollar.  15.000,00    

Cadde veya cadde niteliğindeki yollar.  10.000,00    

Sokak ya da sokak niteliğindeki yollar.  8.000,00    

*Ücretlere KDV Dahildir.



9

www.basaksehir.bel.tr

Fen İşleri Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Yol asfalt kaplama yapılması 1 m2 137,00   

Yol asfalt altı beton yapılması 1 m2 147,00   

Stabilize malzeme ile kaplama yapılması 1 m2 105,00   

Tretuvar kilit taşı ile kaplama yapılması 1 m2 191,00   

Tretuvar asfalt kaplama yapılması 1 m2 90,00   

Tretuvar asfalt ve parke taşı altı beton kaplama yapılması 1 m2 105,00   

Tretuvar beton kaplama yapılması 1 m2 121,00   

Tretuvar adi kaldırım kaplama yapılması 1 m2 158,00   

Tretuvar granit plaklarla (4 cm ve üstü kalınlıkta) kaplama yapılması 1 m2 998,00   

Tretuvar mozaik plaklarla kaplama yapılması 1 m2 168,00   

Tretuvar doğal mozaik taşlarla kaplama yapılması (küp taşı) 1 m2 242,00   

Tretuvar andezit plakla kaplama yapılması 1 m2 309,00   

Tretuvar özel rölyef desenli plak malzeme ile döşeme yapılması (Işıklar vb. 
tuğlalarla) 1 m2 475,00   

Tretuvar karosimonla kaplama yapılması 1 m2 152,00   

Yol asfalt altı çelikli beton yapılması 1 m2 174,00   

Tretuvar asfalt altı hasır çelikli beton kaplama yapılması 1 m2 118,00   

Tretuvar granit plaklarla (2-4 cm arası) kaplama yapılması 1 m2 875,00   

Yol yağmur suyu oluğu yapılması 1 m. 347,00   

Bordür yapılması 1 m. 105,00   

Bordür yapılması (Andezit) 1 m. 142,00   

**Ücretlere KDV Eklenecektir.
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Fen İşleri Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Yol katılım bedeli (asfalt bedeli) TL/ metretül 

4 metrelik imar yolu 510,00   

5 metrelik imar yolu 638,00   

6 metrelik imar yolu 765,00   

7 metrelik imar yolu 638,00   

8 metrelik imar yolu 765,00   

9 metrelik imar yolu 765,00   

10 metrelik imar yolu 894,00   

11 metrelik imar yolu 1.020,00   

12 metrelik imar yolu 1.020,00   

12.5 metrelik imar yolu 1.020,00   

13 metrelik imar yolu 1.020,00   

14 metrelik imar yolu 1.146,00   

15 metrelik imar yolu 1.274,00   

Bordür tretuvar teminatı TL/metretül

4 metrelik imar yolu 197,00   

5 metrelik imar yolu 197,00   

6 metrelik imar yolu 197,00   

7 metrelik imar yolu 758,00   

8 metrelik imar yolu 758,00   

9 metrelik imar yolu 940,00   

10 metrelik imar yolu 940,00   

11 metrelik imar yolu 940,00   

12 metrelik imar yolu 1.121,00   

12.5 metrelik imar yolu 1.121,00   

13 metrelik imar yolu 1.303,00   

14 metrelik imar yolu 1.303,00   

15 metrelik imar yolu 1.303,00   

**Ücretlere KDV eklenecektir.
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Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

BAHÇEŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ SPOR SALONU KULLANIMI

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

A) Vakıf, dernek ve kamuya ait okulların, idarenin muvafakat verdiği sportif ve kültürel faaliyetlerini 
içeren ücretsiz müsabaka, konser, gösterim vs. etkinliklerinden ücret alınmayacaktır.

B) Vakıf, dernek ve kamuya ait okulların, gelir elde etmek maksadıyla bilet satarak veya giriş ücreti alarak 
düzenleyecekleri müsabaka, konser, gösteri vs.  her türlü etkinlik ve organizasyonlar için:

Hafta içi

09.00-12.00 500,00   

12.00-16.00 750,00   

16.00-24.00 1.500,00   

Hafta sonu

09.00-12.00 1.000,00   

12.00-16.00 1.500,00   

16.00-24.00 2.000,00   

C) Kurum veya şahısların ticari amaç yahut tanıtım maksadıyla vatandaşa yönelik ücretsiz olarak 
düzenleyecekleri müsabaka, konser, gösteri vs.  her türlü etkinlik ve organizasyonlar için:

Hafta içi

09.00-12.00 800,00   

12.00-16.00 1.250,00   

16.00-24.00 2.000,00   

Hafta sonu

09.00-12.00 1.000,00   

12.00-16.00 1.750,00   

16.00-24.00 2.500,00   

D) Kurum veya şahısların gelir elde etmek maksadıyla bilet satarak yahut giriş ücreti alarak düzenleye-
cekleri müsabaka, konser, gösteri vs. her türlü etkinlik ve organizasyonlar için:

Hafta içi

09.00-12.00 2.000,00   

12.00-16.00 2.500,00   

16.00-24.00 4.000,00   

Hafta sonu

09.00-12.00 2.250,00   

12.00-16.00 3.500,00   

16.00-24.00 4.500,00   

E) Kulüp veya gruplarının her türlü antreman, müsabaka gibi sportif faaliyetleri için:

Hafta içi 200,00   

Hafta sonu 250,00   

** Ücretlere KDV dahildir.
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Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

BAHÇEŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ SPOR SALONU KULLANIMI

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Tüm zamanlı paket program (Havuz, fitness ve hamam kullanımı) ücretleri

Yıllık aile 2.600,00   

Yıllık bireysel 1.500,00   

6 Aylık aile 1.600,00   

6 Aylık bireysel 900,00   

3 Aylık aile 930,00   

3 Aylık bireysel 600,00   

Aile ek üyeliği 500,00   

Hafta içi 09.00-16.00 paket program (Havuz, fitness ve hamam kullanımı) ücretleri

Yıllık aile 1.800,00   

Yıllık  bireysel 1.200,00   

6 Aylık aile 1.000,00   

6 Aylık bireysel 800,00   

3 Aylık aile 700,00   

3 Aylık bireysel 450,00   

Aile ek üyeliği 350,00   

Tüm zamanlı kontörlü paket program (Havuz, fitness ve hamam kullanımı) ücretleri

104 Giriş bireysel 1.000,00   

52 Giriş bireysel 700,00   

Branş dersleri kurs ücretleri

Yüzme aylık  (öğrenci) ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 400,00   

Yüzme 3 aylık (öğrenci) 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 1.050,00   

Yüzme yıllık (öğrenci) Yılda 52 hafta / haftada 2,5 saat (130 saat) 4.300,00   

Yüzme aylık  (yetişkin) ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 600,00   

Yüzme 3 aylık (yetişkin) 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 1.650,00   

Yüzme yıllık (yetişkin) yılda 52 hafta / haftada 2,5 saat (130 saat) 6.400,00   

** Ücretlere KDV dahildir.
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Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

BAHÇEŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ SPOR SALONU KULLANIMI

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Branş dersleri kurs ücretleri

Basketbol aylık ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 160,00   

Basketbol 3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 450,00   

Basketbol yıllık yılda 52 hafta / haftada 2,5 saat (130 saat) 1.650,00   

Voleybol aylık  ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 160,00   

Voleybol 3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 450,00   

Voleybol yıllık yılda 52 hafta / haftada 2,5 saat (130 saat) 1.650,00   

Uzakdoğu sporları aylık ayda 4 hafta / haftada 3 saat (toplam 12 saat) 200,00   

Uzakdoğu sporları 3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 3 saat (toplam 36 saat) 550,00   

Uzakdoğu sporları yıllık yılda 52 hafta / haftada 3 saat (156 saat) 2.100,00   

Cimnastik aylık ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 200,00   

Cimnastik  3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 550,00   

Cimnastik yıllık yılda 52 hafta / haftada 2,5 saat (130 saat) 2.100,00   

Hentbol aylık ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 160,00   

Hentbol  3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 450,00   

Özel Ders Yüzme

1 Aylık (10 saat) 800,00   

2 Aylık (20 saat) 1.500,00   

3 Aylık (30 saat) 2.100,00   

Hentbol yıllık yılda 52 hafta / haftada 2,5 saat (130 saat) 1.650,00   

Badminton aylık ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 160,00   

Badminton  3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 450,00   

Badminton yıllık yılda 52 hafta / haftada 2,5 saat (130 saat) 1.650,00   

Tenis aylık ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 200,00   

Tenis  3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 550,00   

Tenis yıllık yılda 52 hafta / haftada 2,5 saat (130 saat) 2.100,00   

Halk oyunları aylık ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 160,00   

Halk oyunları 3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 450,00   

Halk oyunları yıllık yılda 52 hafta / haftada 2,5 saat (130 saat) 1.650,00   

** Ücretlere KDV dahildir.
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Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

BAHÇEŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ SPOR SALONU KULLANIMI

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Masa tenisi aylık ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 160,00   

Masa tenisi 3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 450,00   

Masa tenisi yıllık yılda 52 hafta / haftada 2,5 saat (130 saat) 1.650,00   

Futsal aylık ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 160,00   

Futsal 3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 450,00   

Futsal yıllık yılda 52 hafta / haftada 2,5 saat (130 saat) 1.650,00   

Beceri koordinasyon eğitimi aylık ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 
10 saat) 100,00   

Beceri koordinasyon eğitimi 3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat 
(toplam 30 saat) 280,00   

Eğitsel oyunlar aylık ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 10 saat) 150,00   

Eğitsel oyunlar 3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 saat (toplam 30 saat) 420,00   

Motorik özellikler geliştirme eğitimi aylık ayda 4 hafta / haftada 2,5 saat 
(toplam 10 saat) 200,00   

Motorik özellikler geliştirme eğitimi 3 aylık 3 ayda 12 hafta / haftada 2,5 
saat (toplam 30 saat) 550,00   

Ekstra hizmet ücretleri

Kurna kiralama 20 dk. ücreti 40,00   

Paket program ücretleri

Yıllık aile platinum üyeliği (aile+kort hizmeti) 3.000,00   

Yıllık bireysel platinum üyeliği (bireysel+kort hizmeti) 2.000,00   

Yıllık bireysel kort üyeliği 1.200,00   

Program  ücretleri

Kort hizmeti saat ücreti (üyelik dışı) 100,00   

Kort  hizmeti üye misafiri   30,00

Not: “Kort  hizmeti üye misafiri “ olarak konu türü 10/02/2017 tarih ve 2017/15 meclis kararı ile 
güncellenmiştir.   

Bireysel hoca ücreti (saat) 100,00   

Bireysel hoca + kort ücreti (saat) 150,00   

** Ücretlere KDV dahildir.
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Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü

BAHÇEŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ SPOR SALONU KULLANIMI

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Re-former ücretlerı ̇(tesıṡ üyelerı ̇ıç̇ıṅ)

Grup dersler (3 kış̇ıl̇ık̇) tek ders ücretı̇                        56,00   

Grup ders (3 kış̇ıl̇ık̇) 12 ders ücretı̇ 560,00   

Grup dersler (2 kış̇ıl̇ık̇) tek ders ücretı̇                         60,00   

Grup ders (2kış̇ıl̇ık̇) 12 ders ücretı̇ 600,00   

Özel ders tek ders ücretı̇ 70,00   

Özel ders 12 ders ücretı̇ 700,00   

Özel ders 24 ders 1.400,00   

Özel ders 36 ders 2.100,00   

Re-former ücretlerı ̇(dışarıdan gelen kış̇ıl̇er ıç̇ıṅ)

Grup dersler (3 kış̇ıl̇ık̇) tek ders ücretı̇                        70,00   

Grup ders (3 kış̇ıl̇ık̇) 12 ders ücretı̇ 700,00   

Grup dersler (2 kış̇ıl̇ık̇) tek ders ücretı̇                         85,00   

Grup ders (2 kış̇ıl̇ık̇) 12 ders ücretı̇ 850,00   

Özel ders tek ders ücretı̇ 100,00   

Özel ders 12 ders ücretı̇ 1.000,00   

Özel ders 24 ders 2.000,00   

Özel Ders 36 Ders 3.000,00   

Yaz okulu (aylık)

Tam gün 1.000,00   

Yarim gün 700,00   

** Ücretlere KDV dahildir.
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BAHÇEŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ SPOR SALONU KULLANIMI

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Yaz okulu (haftalık)

Tam gün 600,00   

Yarım gün 450,00   

Kış okulu (aylık)

3 Aylık 1.350,00   

Yarım gün 500,00   

Kış okulu (haftalık)

Tam gün 350,00   

Yarım gün 250,00   

Açıklamalar: 
* Tesis üyeliği ve branş derslerinde kişi tek bir indirimden faydalanabilir. 
* Belediye çalışanları ile eş ve çocuklarına tesis üyeliğinde ve branş derslerinde %50 indirim uygulanır. 
* Kamu personeline (beyan etmek şartı ile) %10 indirim uygulanır. 
* Branş derslerinde %50 kardeş indirim uygulanır. 
* 60 yaş üstü kişilere %10 indirim uygulanır. 
* Bireysel üyeliklerde engellilere (Engelli kartı olma şartıyla) ve ona refakat eden bir kişiye (Refarakatçisi 
olduğu üye ile birlikte girme şartı ile) %50 indirim uygulanır. 
* 1.dereceden Şehit yakınları ve gazilere %50 indirim uygulanır. 
* Tesis üyeliklerinde öğrencilere (Belgelemek şartı ile) %40 indirim uygulanır. 
*  Yıllık aile paketi; anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Kişinin anne, babası ek üyelik ile aile 
üyeliğine dahil olabilir. 
* Üyelik yenilemelerinde ilk sene %5 ikinci sene %7 üçüncü sene ve üstü yenilemelerde %10 indirim 
uygulanır. 
*1.derece akrabalara devir yapılabilir. İdarenin uygun görmesi halinde yabancılarada devir yapılabilir.  
*Yıllık , 6 aylık aile paketi alana branş derslerinde %20 indirim uygulanır. 
*Bireysel yıllık, 6 aylık üyelik ve 104 giriş kontörlü paket alan kişinin 10 yaşa kadar ki çocuklarına %20 
branş indirimi uygulanır 

** Ücretlere KDV dahildir.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
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 TENİS KULÜBÜ VE BAHÇEŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Bireysel hoca ücreti (üyelere ) 80,00   

Tenis kış okulu (aylık) 350,00   

Tenis yaz okulu (aylık ) 420,00   

10 saatlik kort yıpranma ücreti (ışıklı ) 50,00   

10 saatlik kort yıpranma ücreti (ışıksız ) 30,00   

Bireysel hoca+kort ücreti 2 kişi  (üye dışı ) 200,00   

Organizasyon katılım ücreti (çift) 50,00   

Organizasyon katılım ücreti (tek) 100,00   

Bahçeşehir Spor Kompleksi eklenecek yeni üyelik  tarifeleri

Mini aile üyeliği 2200

(Anne-babayı kapsar)

Kontörlü aile üyeliği 

(Aile bireylerinin her birine 104  kontör giriş hakkı verilir) 2.400,00   

yüzme grup (10 kişi ve üzeri) yetişkin aylık ücreti 450,00   

yüzme grup (10 kişi ve üzeri) çocuk aylık ücreti 250,00   

1. derece şehit yakınları, gaziler ve gazilerin / 1. derece yakınlarına %50 indirim uygulanır.

Not: Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü “Tenis Kulübü ve Bahçeşehir Spor Merkezi ücret tarifesi tablosu 
10/02/2017 tarih ve 2017/15 meclis kararı ile onaylanmıştır.

** Ücretlere KDV dahildir.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ 

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

İmar durumu-parsel alanı üzerinden;

a)0-500 m2 (A) 200,00   

b)501-10.000 m2’nin arasındaki her m2 için birim fiyat (A+) m2x0.20

c)10.000 m2’den büyük 2.500,00

d) İmar durumu temdit ve yenilemelerinde değişiklik yoksa imar durumu ücretinin %50’si alınır.

e) İmar durumunda değişiklik varsa ücretin tamamı alınır.

Vazıẏet planı onay ücretı̇-parsel alanı üzerinden m2 olarak alınır.

a) 0-300 m2 arası 75,00   

b) 301-500 m2 arası 125,00   

c) 501-1000 m2 arası 200,00   

d) 1001-5000 m2 arası 350,00   

e) 5001 m2 den büyük m2x0.07

Zemıṅ etüt raporları kontrollük ve onay ücretı̇

501 m2’ye kadar parseller için 450,00   

501-1000 m2 parseller için 900,00   

1001-5000 m2 1.500,00   

5000 m2’den büyük 2.500,00   

İş merkezleri için parsel başına 1.500,00   

Özel okul, sağlık, kreş vb. tesisler 2.000,00   

Toplu konut alanları için (her blok) 900,00   

Avan proje tasdık̇ı-̇avan proje tasdikinde toplam inşaat alanının beher m2 için;

a) Konutlardan 0,80   

b) Ticaret 1,90   

c) Özel okul, sağlık, kreş vb. tesisler 3,25   

d) Konut dışı kentsel çalışma alanı 2,00   

e) Sosyal tesislerden 1,25   

** Ücrete KDV dahildir.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ 

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Proje tadıl̇at tasdık̇ ücretı̇ 

a) Konutlardan m2 x 0,70 

b) İşyerlerinden m2 x 1,20 

c) Özel yapılardan (okul, sağlık ve kreş vs.) m2 x 1,20 

d) Sanayi m2 x 1,20 

e) Sosyal tesislerden m2 x 0,70 

Proje tescıl̇ ücretı̇

Tescil edilen Proje başına 400,00   

Not: Tadilat projeleri ve proje müellifi değişiklik tescillerinde önceki ücretin yarısı alınır.

Mahallen tetkık̇ ücretı̇

Parsel bazında 150,00

Yıkım ruhsatı ücretı̇

Toplam inşaat alanı m2 x 1,00 TL m2x1,00 

Not: Bu ücret parselde mevcut binanın yıkılması halinde alınır.

Kat ıṙtı̇fakı-Her bağımsız bölüm için;

a) Konutlarda her bağımsız bölüm için 80,00   

b) Ticarethanelerde 0-100 m2’ye kadar 550,00   

c) Ticarethanelerde 100 m2’den sonra beher m2 için 1 ile çarpılır 550,00 + (Fark m2X1)

d) Konut dışı kentsel çalışma alanı (beher m2 için) 750,00 +(Fark m2X0.5

e) Sosyal tesislerden 150,00   

Cephe tadıl̇at tasdık̇ ücretı̇-blok başına;

a) Konutlardan 2.000,00   

b) Ticaret 2.500,00   

c) Özel okul, sağlık, kreş vb. tesisler 1.500,00   

d) Konut dışı kentsel çalışma alanı 1.000,00   

e) Sosyal tesislerden 750,00   

** Ücrete KDV dahildir.

          Not: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, “Cephe tadıl̇at tasdık̇ ücretı”̇ tablosu 06/01/2017 tarihli 
2017/12 nolu meclis kararı ile onaylanmıştır.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ 

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Teknık̇ eleman ücretı̇-teknik eleman ücreti her bağımsız bölüm için;

Konutlarda;

a) 100 m2’ye kadar 35,00   

b) 101-200 m2 115,00   

c)  200 m2’den büyük 330,00   

Villalarda;

a) 101-200 m2 345,00   

b) 201-400 m2 990,00   

c) 401 m2’den büyük 1.750,00   

Ticarethanelerde ;

a) 100 m2’ye kadar 545,00   

b) 101-500 m2 arası 1.500,00   

c) 501-1000 m2’ye kadar 3.580,00   

d)1001 m2’den büyük 3.580,00+ (Fark m2 X 0.5) 

Sosyal tesislerde ; 330,00+ (Fark m2 X 0.5 

Ortak alanlar için; m2 X 2,00 

Ruhsata tabı ̇olmayan ış̇lerden alınacak ücretler;

1-Bahçe duvarı, bahçe tanzimi, onarım ve peyzaj işlerinden 

Bahçe duvar işlerinde Metretül X 2,00 

Yapı iskele ücreti blok başına

0-3 kata kadar 400,00   

3 kattan fazlası için 550,00   

Ruhsat yenilemelerinde (YİBF, isim, mal sahibi ve yapı denetim değişikliği) / Blok başına               350,00

Temel üstü vıże ücretı̇

Subasman seviyesine kadar olan inşaatın Beher m2’si üzerinden m2 X 2,00 

Ruhsat tabela ve arşivleme ücreti 80,00   

Paratoner tesıṡatı

Beher paratoner tesisatı için 750,00   

Isıtma tesıṡatı

İşyerlerinden (1k.cal/h ısı kaybı için) 0,015

Konutlardan (1k.cal/h ısı kaybı için) 0,013

** Ücrete KDV dahildir.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

MAKİNE ve ELEKTRİK ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Havalandırma tesıṡatı

İşyerlerinden (1m3/h hava için) 0,014

Konutlarda 0,014

Klıṁa tesıṡatı

İşyerlerinden (1k.cal/h ısı kaybı için) 0,022

Konutlardan (1k.cal/h ısı kaybı için) 0,013

Her türlü soğutma tesisatı (1k.cal/h ısı kazanımı için) 0,028

Yangın tesıṡatı (m2)

(1-100) m2 inşaat alanı 50,00   

(101-200) m2  inşaat  alanı 75,00   

(201-500) m2  inşaat  alanı 200,00   

(501-1000) m2  inşaat  alanı 600,00   

(1001-1500) m2  inşaat  alanı 1.000,00   

(1501-2000) m2  inşaat  alanı 1.500,00   

(2001-3000) m2  inşaat  alanı 3.000,00   

(3001-4000) m2  inşaat  alanı 4.000,00   

(4001-5000) m2  inşaat  alanı 5.000,00   

(5001) m2 ve fazla  inşaat  alanı her 1 m2 için 1,00 TL 5000 + m2x1,00

Havuza aıṫ tesıṡat proje tasdık̇lerıṅde

Plaj, kamping, yüzme havuzu ve süs havuzu vb.

a) 0-100 m3’e kadar olanlardan 4.679,00   

b) 101-200 m3’e kadar olanlardan 7.000,00   

c) 200 m3’ten sonra her 1 m3 için 3,75   

Yürüyen merdıv̇enler

Maktuen 2.000,00

Proje tasdık̇ yük asansörlerı ̇(Kg.)

(1-500) Kg.’a kadar 500,00   

(500-1000) Kg.’a kadar 1.000,00   

(1001-2000) Kg.’a kadar 1.500,00   

2001 Kg. ve fazlası için 2.000,00   

10. Kattan sonra ücretlerıṅ 2 katı 20. kattan sonra ücretlerıṅ 3 katı alınır.

** Ücrete KDV dahildir.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

MAKİNE ve ELEKTRİK ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Proje tasdık̇ ıṅsan asansörlerı ̇(Kg.)

(1-320) Kg.’a kadar 450,00   

(321-480) Kg.’a kadar 550,00   

481 Kg. ve fazlası için 650,00   

10. Kattan sonra ücretlerıṅ 2 katı 20. kattan sonra ücretlerıṅ 3 katı alınır.

Sihhı ̇tesıṡat

100 m2’nin altındaki dairelerden 60,00   

101-150 m2’lik dairelerden 100,00   

151 m2 ve daha fazla olan dairelerden 180,00   

Dükkan ve işyerlerinden m2’si için 0,89   

Otellerin her bağımsız odası için 180,00   

Beher yangın dolabı için 60,00   

***Havagazı doğalgaz tesisatı sıhhi tesisatın aynısıdır.

Elektrık̇ tesıṡatı

(1-10) sortiye kadar 20,00   

(11-20) sortiye kadar 50,00   

(21-50) sortiye kadar 150,00   

(51-100) sortiye kadar 300,00   

(101-300) sortiye kadar 600,00   

(301-500) sortiye kadar 1.000,00   

(501-1000) sortiye kadar 2.000,00   

(1001-2000) sortiye kadar 2.500,00   

(2001-3000) sortiye kadar 3.000,00   

3001 ve fazla olanlardan 4.000,00   

NOT: Radyo, TV, zil, çağırma, yangın ihbarı ve telefon vb. tesisat sortileri elektrik tesisatı gibi hesaplanır.

Isı yalıtım projelerı ̇

100 m2’nin altındaki meskenlerden 25,00   

(101-150) m2 olan meskenlerden 50,00   

(151) m2 ve daha fazla olanlardan 75,00   

Dubleks konutlardan 120,00   

Villa vb.’den 200,00   

Dükkan ve işyerlerinden (m2) 2,00   

** Ücrete KDV dahildir.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

MAKİNE ve ELEKTRİK ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Elektrık̇ motorları (HP)

(1-5) Hp’ye kadar 100,00   

(5,1-10) Hp’ye kadar 250,00   

(10,1-25) Hp’ye kadar 625,00   

(25,1-50) Hp’ye kadar 1.250,00   

(50,1-100) Hp’ye kadar 2.500,00   

(100,1-200) Hp’ye kadar 5.000,00   

(200,1-300) Hp’ye kadar 7.500,00   

(300,1-500) Hp’ye kadar 10.000,00   

(500,1-1000) Hp’ye kadar 15.000,00   

1000,1 ve fazla Hp olanlardan 15.000,00+Hpx10,00 

Elektrık̇ jeneratörlerı ̇ (KVA)

(1-25) KVA’ya kadar olanlar için 600,00   

(25,1-50) KVA’ya kadar olanlar için  800,00   

(50,1-100) KVA’ya kadar olanlar için  1.180,00   

(100,1-150) KVA’ya kadar olanlar için  1.780,00   

(150,0-200) KVA’ya kadar olanlar için  2.000,00   

(200,1-250) KVA’ya kadar olanlar için  2.400,00   

(250,1-500) KVA’ya kadar olanlar için  2.800,00   

(500,1-1000) KVA’ya kadar olanlar için  3.000,00   

1000,1 KVA ve fazlası için KVA başına 10,00TL  5250+ kvaX10,00  

Asansör tescıl̇ıṅde alınacak ücretler yük asansörlerı ̇(Kg.)

(1-500) Kg.’a kadar 500,00   

(500-1000) Kg.’a kadar 750,00   

(1001-2000) Kg.’a kadar 1.000,00   

2001 Kg. ve fazlası için 1.250,00   

** Ücrete KDV dahildir.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

MAKİNE ve ELEKTRİK ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Asansör tescıl̇ıṅde  alınacak ücretler  ıṅsan asansörlerı ̇(Kg.)

(1-240) Kg.’a kadar 250,00   

(241-320) Kg.’a kadar 350,00   

(321-480) Kg.’a kadar 450,00   

(480-600) Kg.’a kadar 550,00   

(600-650) Kg.’a kadar 650,00   

(650-800) Kg.’a kadar 750,00   

800 kg.’a ve fazlası için 850,00   

Merkezı ̇ısıtma sıṡtemı ̇ve (k.Cal/h)

1 K Cl/h ısı kaybı için 0,02  

Tek merkezden ısıtılan binaların her birinden 150,00   

İşyeri, otel ve eğlence yeri vb.’den kat kaloriferi kullanılan yerlerden de aynı ücret alınır.

Bu maddede belirtilen ücretler iskan aşamasında alınmışsa uygulanmaz.

Uydu antenlerı ̇

Beher uydu anteni için tesisat iskan ücretleri 750,00 

** Ücrete KDV dahildir.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ

Genel notlar:

Açıklamalar:

1- Şamlar Köyiçi Mevkii, Şahintepe, Güvercintepe, Altınşehir, Kayabaşı Köyiçi, Hoşdere Köyiçi Mevkii’nde 
listedeki ücrete ilişkin değerlerin 0,3 katı alınır.

2- Boğazköy ve Onurkent Toplu Konut Alanları, ruhsat temdit-yeniden ruhsat işlemlerinde ve bu ruhsat-
ların iskan başvurularında ücretlerden muaf tutulacaktır.

3- %95 makine- elektrik vizesi müracaatlarında, ruhsata esas projeyle mahallinde tetkik edilerek ücretler 
tahsil edilir.

4- Makine-elektrik vizesinde (%95 seviye) ve asansör tescilinde mahallen tetkik ücreti alınır.

5-Yapı Ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi (iskan) ücretlerinde teknik eleman ücreti alınır.

6- Avan Proje tadilatlarında ücretin yarısı alınır.

7- Toki ve iştiraklerine ait tüm başvurularda harçların en alt limitinden tahsilat yapılır. Ücretlerde ise %50 
oranında tahsil edilir.

8- İmar uygulamaları sonucu belediyemiz lehine oluşan ipotek bedelinin terkininde m2 birim rayiç bedeli 
tahsil edilir.

9-  Kat ilavesi ve m2 artışı olmayan tadilat ruhsatlarında ruhsat ücreti tadilat yapılan kısım üzerinden 
hesaplanır.

10-Başakşehir Mah., 1. Etapta bulunan  365/1,  366/1,  365/2,  364/1,  359/4,  362/1,  363/1,  363/2,  
359/2,  361/1,  358/1,  359/1, 365/3, 360/1,358/2, 364/5, 364/6 parsellerle 2. Etap’ta bulunan 533/1,  
433/5,  435/3, 554/1 parsellerde  temdit - yeniden ruhsat işlemlerinde ve bu ruhsatların iskan başvuru-
larında ücretlerden muaf tutulacaktır.

11-Başakşehir Mah., 1. Etapta bulunan  365/1,  366/1,  365/2,  364/1,  359/4,  362/1,  363/1,  363/2,  
359/2,  361/1,  358/1,  359/1, 365/3, 360/1,358/2, 364/5, 364/6 parsellerle 2. Etap’ta bulunan 533/1,  
433/5,  435/3, 554/1 parsellerde asansör tescil  ücretlerden muaf tutulacaktır.

12-Vaziyet planı tadilatlarında ücretin yarısı alınır.

13-Cephe tadilatından dolayı tadilat ruhsatı başvurularında teknik eleman ücreti alınmayacaktır.

** Ücrete KDV dahildir.

          Not: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, “12. ve 13. maddeleri” 06/01/2017    tarihli 2017/12 nolu 
meclis kararı ile onaylanmıştır.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

İnşaat istikamet rölevesi

Bir parsel için 500 m2’ye kadar (A) 250,00   

500 m2’den büyük (500 m2’nin üstündeki her m2 için birim fiyat) (A+) 0,08   

Kot kesit

Bir parsel için 15 noktaya kadar (B) 300,00   

15 noktadan yukarı her nokta için birim fiyat (B+) 10,00   

Plankote onayı

Parsel alanı 1000-3000 m2 arası 500,00   

Parsel alanı 3001 m2 den fazla parseller için m2X0.05 TL 500+ m2X0.05

Encümene teklif ücreti

Konut için 0-1000 m² arası 250,00   

Konut için 1001-5000 m² arası 400,00   

Konut için 5001 m² ve üzeri 550,00   

Konut harici lejantlarda Normal ücret*1.50 

Parselasyon ücreti

2981/3290 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun’un 18. maddesine  göre 
yapılmış uygulamalarda (İfrazlı tapu ücreti) m2 birim fiyatı

 1,00   

Halihazır pafta sureti ücreti

Halihazır ozalit veya kopya ücreti (1/1000’lik) 50,00   

Halihazır ozalit veya kopya ücreti (1/5000’lik) 50,00   

Bilgisayar ortamında harita verilmesi (1 paftaya kadar) 100,00   

Cins değişikliği onayı

Vaziyet planı onayı blok başına 150,00   

Bağımsız bölüm planı onayı blok başına 150,00   

** Ücrete KDV dahildir.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Mesafe ölçüm ücretı̇

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım Mah-Başakşehir Mah-Başak Mah-Kayabaşı Mah.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK), 4250 sayılı “İspir-
to ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu”nun 9. maddesi uyarınca  mesafe 
ölçümü talep edilen mesafe ölçümlerinde alınan ücret.

250,00   

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK),  19.02.2013 tarih 
ve 28564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Nargilelik Tütün Mamulü 
İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle 
Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ”in 
4. maddesinin (Değişik bend: 08/10/2013- 28789 s.R.G Teb/1.md.) a,b,c 
bendlerine istinaden  yapılan mesafe ölçümlerinde alınan ücret.

300,00   

Ekspertiz  adres bilgisi ücreti. 20,00   

Altınşehir  Mah- Güvercintepe Mah-Şahintepe Mah- Ziya Gökalp Mah-Şamlar Mah.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK), 4250 sayılı “İspir-
to ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu”nun 9. maddesi uyarınca  mesafe 
ölçümü talep edilen mesafe ölçümlerinde alınan ücret.

200,00   

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK),  19.02.2013 tarih 
ve 28564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Nargilelik Tütün Mamulü 
İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle 
Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ”in 
4. maddesinin (Değişik bend: 08/10/2013- 28789 s.R.G Teb/1.md.) a,b,c 
bendlerine istinaden  yapılan mesafe ölçümlerinde alınan ücret.

250,00   

** Ücrete KDV dahildir.

          Not: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, “Mesafe ölçüm ücretı”̇ tablosu 06/01/2017    tarihli 2017/12 
nolu meclis kararı ile onaylanmıştır.
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

BAHÇEŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Yetişkin sinema filmi bilet ücretleri

Tam bilet 6,00   

İndirimli bilet 4,00   

Çocuk sinema filmi bileti ücretleri

Bilet 3,00   

A kategori / yetişkin tiyatro oyunu bilet ücreti

1. grup koltukları 25,00   

2. grup koltukları 20,00   

3. grup koltukları 15,00   

B kategori / yetişkin tiyatro oyunu bilet ücreti

1. grup koltukları 20,00   

2. grup koltukları 15,00   

3. grup koltukları 10,00   

C kategori / yetişkin tiyatro oyunu bilet ücreti

1. grup koltukları 15,00   

2. grup koltukları 10,00   

3. grup koltukları 5,00   

Çocuk tiyatro oyunu ve çocuk gösterileri bilet ücreti

Bilet 5,00   

A kategori / konser, şölen, eğlence, gösteri vb. bilet ücretleri

1. grup koltukları 60,00   

2. grup koltukları 40,00   

3. grup koltukları 30,00   

B kategori / konser, şölen, eğlence, gösteri vb. bilet ücretleri

1. grup koltukları 40,00   

2. grup koltukları 30,00   

3. grup koltukları 25,00   

C Kategori / konser, şölen, eğlence, gösteri vb. bilet ücretleri 

1. grup koltukları 30,00   

2. grup koltukları 25,00   

3. grup koltukları 20,00   

** Ücretlere KDV dahildir.
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

BAHÇEŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ KULLANIMI ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

A) Vakıf, dernek ve okulların idarenin muvafakat verdiği kültürel faaliyetlerini içeren ücretsiz konser, 
gösterim veya diğer etkinliklerinde ücret alınmayacaktır.

B) Ticari amaçla konser, tiyatro ve sanatsal gösteriler ile tanıtım filmi çekimleri için:

Hafta içi

09.00-13.00 saatleri arası 4.000,00   

14.00-18.00 saatleri arası 5.500,00   

19.00-24.00 saatleri arası 7.000,00   

Tam gün 9.000,00   

Hafta sonu

09.00-13.00 saatleri arası 5.000,00   

14.00-18.00 saatleri arası 7.000,00   

19.00-24.00 saatleri arası 9.000,00   

Tam gün 14.000,00   

C) Vakıf, dernek ve okulların kültürel faaliyetleri hariç olmak üzere, bu kurumların gelir temini amacı 
ile düzenleyecekleri programlar:

Hafta içi

09.00-13.00 saatleri arası 650,00   

14.00-18.00 saatleri arası 1.300,00   

19.00-24.00 saatleri arası 2.500,00   

Tam gün 3.700,00   

Hafta sonu

09.00-13.00 saatleri arası 1.200,00   

14.00-18.00 saatleri arası 2.500,00   

19.00-24.00 saatleri arası 4.000,00   

Tam gün 6.500,00   

** Ücretlere KDV dahildir.
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

BAHÇEŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ KULLANIMI ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

D) Yapım şirketleri ve diğer ticari kurumların her türlü şarkı klibi çekimi için:

Hafta içi

09.00-13.00 saatleri arası 3.000,00   

14.00-18.00 saatleri arası 4.000,00   

19.00-24.00 saatleri arası 5.500,00   

Tam gün 9.000,00   

Hafta sonu

09.00-13.00 saatleri arası 4.000,00   

14.00-18.00 saatleri arası 5.500,00   

19.00-24.00 saatleri arası 8.000,00   

Tam gün 11.000,00   

E) Eğitim ve kültür sanat kurumları dışında faaliyet gösteren diğer özel ticari kurumların her türlü 
toplantı  ve etkinlikleri için;

Hafta içi

09.00-13.00 saatleri arası 5.000,00   

14.00-18.00 saatleri arası 6.500,00   

19.00-24.00 saatleri arası 8.000,00   

Tam gün 14.000,00   

Hafta sonu

09.00-13.00 saatleri arası 7.500,00   

14.00-18.00 saatleri arası 10.000,00   

19.00-24.00 saatleri arası 14.000,00   

Tam gün 20.000,00   

** Ücretlere KDV dahildir.
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

MUHSİN ERTUĞRUL TİYATROSU KULLANIMI ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

A) Vakıf, dernek ve okulların idarenin muvafakat verdiği kültürel faaliyetlerini içeren ücretsiz konser, 
gösterim veya diğer etkinliklerinde ücret alınmayacaktır.

B) Ticari amaçla konser, tiyatro ve sanatsal gösteriler ile tanıtım filmi çekimleri için:

Hafta içi

09.00-13.00 saatleri arası 1.800,00   

14.00-18.00 saatleri arası 2.400,00   

19.00-24.00 saatleri arası 3.000,00   

Tam gün 4.200,00   

Hafta sonu

09.00-13.00 saatleri arası 2.400,00   

14.00-18.00 saatleri arası 3.300,00   

19.00-24.00 saatleri arası 4.200,00   

Tam gün 6.000,00   

C) Vakıf, dernek ve okulların kültürel faaliyetleri hariç olmak üzere, bu kurumların gelir temini amacı 
ile düzenleyecekleri programlar:

Hafta içi

09.00-13.00 saatleri arası 275,00   

14.00-18.00 saatleri arası 550,00   

19.00-24.00 saatleri arası 1.100,00   

Tam gün 1.650,00   

Hafta sonu

09.00-13.00 saatleri arası 550,00   

14.00-18.00 saatleri arası 1.100,00   

19.00-24.00 saatleri arası 1.650,00   

Tam gün 2.750,00   

** Ücretlere KDV dahildir.
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

MUHSİN ERTUĞRUL TİYATROSU KULLANIMI ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

D) Yapım şirketleri ve diğer ticari kurumların her türlü şarkı klibi çekimi için:

Hafta içi

09.00-13.00 saatleri arası 1.200,00   

14.00-18.00 saatleri arası 1.800,00   

19.00-24.00 saatleri arası 2.400,00   

Tam gün 3.600,00   

Hafta sonu

09.00-13.00 saatleri arası 1.800,00   

14.00-18.00 saatleri arası 2.400,00   

19.00-24.00 saatleri arası 3.000,00   

Tam gün 4.800,00   

E) Eğitim ve kültür sanat kurumları dışında faaliyet gösteren diğer özel ticari kurumların her türlü 
toplantı  ve etkinlikleri için;

Hafta içi

09.00-13.00 saatleri arası 2.400,00   

14.00-18.00 saatleri arası 3.000,00   

19.00-24.00 saatleri arası 3.600,00   

Tam gün 6.000,00   

Hafta sonu

09.00-13.00 saatleri arası 3.600,00   

14.00-18.00 saatleri arası 4.500,00   

19.00-24.00 saatleri arası 6.000,00   

Tam gün 9.000,00   

** Ücretlere KDV dahildir.
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Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyemizin yetki alanındaki yerlerde yapılacak olan ilan ve reklam faaliyetlerinden alınacak 
ilan reklam ile asma tahsis ve bakım ücreti tarifesi

Tarife konusu

1.Grup 2.Grup

Başakşehir 1. Kısım/2.
Kısım, Başak, Başakşe-

hir, Ziyagökalp Mh.

Altınşehir - Ş.Tepe 
- G.Tepe - Şamlar - 

Kayabaşı Mh.

2017 Yılı uygulanacak 
ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak 
ücret  
(TL)

1- Kamu mülkündeki sabit reklamlar

Başakşehir Belediyesi’nin yetki ve tasarrufu altında bulunan (Ana arter, yol, meydan, köprü, alt-üst 
geçit, yeşil alan vb.) ammeye ait olan yerlere konulan ilan reklamlar

1- Işıksız ilan reklamların beher m2’sinden yıllık.  115,00     58,00    

2- Işıklı ilan reklamların beher m2’sinden yıllık.  144,00     70,00    

3- Led ekranlı sabit (Led aydınlatmalı kayan yazılı veya 
görüntülü Tv. vb.) ilan ve reklamların beher m2’sinden 
yıllık.

 980,00     490,00    

4- Elektrik direklerine asılan ışıksız ilan reklamların 
m2’sinden yıllık.

 162,00     81,00    

5- Elektrik direklerine asılan ışıklı ilan reklamların m2’sin-
den yıllık.  240,00     121,00    

6- Özel izne tabi özel mülkiyet ve kamu çatı ve duvarlara 
yapılan ışıksız ilan ve reklamların beher m2’sinden yıllık. 

 162,00     81,00    

7- Özel izne tabi özel mülkiyet ve kamu, çatı ve duvarlara 
yapılan ışıklı ilan ve reklamların beher m2’sinden yıllık .  144,00     71,00    

2- Sabıṫ ıl̇an ve reklam yerı ̇ücretı̇

Motorlu taşıt araçlarındaki sabit reklamlar:

İzin almak kaydı ile sabit ve geçici mahiyette dolaşmak 
suretiyle  motorlu araçlarla yapılan ilan ve reklamların 
beher m2’sinden yıllık.

 162,00     81,00    

Ücretlere KDV dahildir.
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Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyemizin yetki alanındaki yerlerde yapılacak olan ilan ve reklam faaliyetlerinden alınacak 
ilan reklam ile asma tahsis ve bakım ücreti tarifesi

Tarife konusu

1.Grup 2.Grup

Başakşehir 1. Kısım/2.
Kısım, Başak, Başakşe-

hir, Ziyagökalp Mh.

Altınşehir - Ş.Tepe 
- G.Tepe - Şamlar - 

Kayabaşı Mh.

2017 Yılı uygulanacak 
ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak 
ücret  
(TL)

3-Geçıċı ̇mahıẏettekı ̇ıl̇an ve reklam yerı ̇ücretlerı ̇

1- Kamuya ait yerlerde yapılan asılan geçici mahiyetteki  
(Bez afiş, branda ve billboard) (ana arter, yol, meydan, 
pazar, köprü, alt üst geçit, yeşil alan) yerlere yapılan ilan 
ve reklamların beher m2’sinden haftalık.

 100,00     60,00    

2- Kamuya ait yerlerde dağıtılan (ana arter, yol, meydan, 
pazar, köprü, alt-üst geçit, yeşil alan, AVM önü ve içi), (el 
ilanı broşüri katalog takvim, poşet, biblo, çakmak vb.) 
ilan ve reklamların her adetinden.

 0,39     39,00    

3- Kamuya ait yerlere mahiyeti ne olursa olsun 
yapıştırılacak çeşitli afişlerin (kağıt vb.) m2’sinden 
haftalık.

 63,00     31,00    

4- İzinsiz olarak harici yerlere yapıştırılan (kağıt vb.) 
afişlerin beher  m2’sinden haftalık.

 162,00     81,00    

5- Başakşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında 
bulunan izin almak suretiyle kurulacak olan ilan reklam 
amaçlı standların 0-2 m2 arası günlük.

 166,00     83,00    

Ücretlere KDV dahildir.
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Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlan ve reklamın yapılacağı yerler

1- Elektrik direkleri,

2- Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri,

3- Umuma ait yerlerde bulunan ilan asma yerleri,

Müracaat şeklı,̇ ücretı̇n ödenmesı ̇ve dığ̇er hususlar

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) fıkrası gereğince belediye gelirlerini esas teşkil 
edecek olan tarifeler ilgili tabloda Belediye Meclisi onayında belirtilen meydan, bulvar, cadde ve anayol-
lardaki ilan asma yerleri ile elektrik direkleri, büfeler ve bariyerlere konulacak her türlü reklam ve ilanlar 
için Başakşehir Belediyesi’nden izin alınması mecburidir. Bu tür alanlara konulacak reklamların ücretleri 
Başakşehir Belediyesi’nce tahsil olunur. 

2- Diğer hususlar, idarece hazırlanan sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulanır.

3- Müracaat sahibi, bir dilekçe ile yapacağı reklam ve ilanın; cinsi, mahiyeti, yeri, ebadı ve sayısı ile hangi 
tarihler arasında asılacağını belirten bilgilerle belediyemize müracaat edecektir. Bu başvurunun uygun 
görülmesi halinde yer tahsisi yapılır. (Sabit reklam ve ilanlarda; Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 
12. maddesi hükümleri uygulanır.) 

 4- Sabit reklam ve ilanların tahsis sürelerinde takvim yılı esas alınır. Yıl içerisinde yapılan müracaatlarda, 
UYGUNLUK ONAYI (Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 12 . maddesi) alınan reklam ve ilanların asma 
tahsis ve bakım ücretleri reklam ve ilanın konulduğu tarihten itibaren yıl sonuna kadar olan dönem için 
hesaplanır. 

5- Uygunluk onayı alınarak asılan ve de asma tahsis ve bakım ücretleri tahsil edilen sabit reklam ve ilanlar 
tek taraflı olarak zorunlu sebepler (Kent estetiği, trafik, çevre vs.) dolayısı ile ilgili Başakşehir Belediyesi 
birimlerince kaldırılabilir. Hesaplamalarda ay içerisindeki günler dikkate alınmaz.

 6- Sabit reklam ve ilanların uygunluk onayı alınmadan konulduğu tespiti yapıldığında, asma tahsis ve 
bakım ücretleri fatura, vergi levhası gibi ispatlayıcı belgeler ibraz edildiği takdirde hesaplamalar bel-
gelerdeki tarihler esas alınarak yapılır. (Elektrik direklerindeki ilan ve reklamlarda hesaplamalar aylık 
dilimler halinde değil, en az altı ay olarak yapılır.) 

7- Uygunluk onayı alınmadan asıldıkları tespit edilen reklam ve ilanların kaldırılmaları için Zabıta Birim-
lerince ilgilisine yedi gün süreli tebligat yapılır. Tebligat süresi içerisinde kaldırılmayan reklam ve ilanlar 
hiçbir ikaza gerek kalmaksızın belediyemizin ilgili birimlerince kaldırılarak, kaldırma masrafı % 50 fazlası 
ile tahsil edilir.

8-  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda her türlü ilan ve reklamların vergi ve 
ücret denetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü gelirlerde görevli yoklama memurlarınca yapılır.

9- Reklam ve İlanların tahsis sürelerinin uzatılması belediyenin tasarrufundadır. Reklam sahibi tahsis 
süresinin sonunda belediyeden yeni bir izin almaz ise ikaza gerek kalmadan reklam ve ilanını kaldırır. 
Kaldırmadığı takdirde, belediyenin ilgili birimlerince kaldırılır. Reklam ve İlanın  iadesi istenirse masrafı da 
ilgilisinden ayrıca tahsil edilir.

10-  Reklam ve ilanların alanı, belirli çerçeve içerisine alınmış ise bu çerçeve içerisindeki alanın en ve 
boyunun en geniş noktaları arasındaki mesafe ölçülmek suretiyle, çerçeve içerisine alınmamış ise, alanın 
tamamı üzerinden hesaplanır.

11-  Reklam ve ilanlar birden fazla yüzlü ise her yüz ayrı ayrı hesaplanır.

12-  Reklam ve ilanların alanı 1/2 m2’den küçükse 1/2 m2 olarak, fazla ise 1 m2 olarak hesap edilir.

13- Reklam ve ilanlar bir alan üzerinde olmayıp, dikdörtgen, koni, silindir vs. şekillerde ise alanlarına  
göre hesaplanır. 

14- Reklam ve ilanlar müsaade edilen yerlerden başka hiçbir yere asılamaz, nakledilemez ve  
devredilemez.
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Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müracaat şekli, ücretin ödenmesi ve diğer hususlar

15- Asılmasına müsaade edilen reklam ve ilanların ibaresi değiştirilemez, değiştirilen ibare için ayrı vergi 
alınır.

16- Tahsisi yapılan reklam ve ilanların asılı oldukları yerlerin yıllık bakım ve onarımları belediyece 
yapılacaktır. 

17-Elektrik direklerine asılmak istenen reklam tabelalarına şahıs, firma veya kurumlar için bağlı bulun-
muş olduğu ilçe belediyesinden izin almak suretiyle tespit edilen ücreti peşin olarak yatırmak şartıyla 
onay verilir. İzinsiz olarak asılan reklam panoları reklamı yapan firma veya üstlenici firma adına yasal 
işlem yapılmak suretiyle kaldırılır.

18- Umuma ait yol, cadde, sokak ve yeşil alanlarda bulunan ağaçlara, tahta saç ve diğer dayanıklı mad-
deler üzerine tertip edilmiş reklam ve ilanlar asılamaz, asılmasına izin verilemez.

19- El ilanlarının çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde dağıtımına Başakşehir Belediyesi’nce izin verilir.

20- Halk otobüsleri, ticari hatlı minibüsler, ticari taksiler ve dolmuş taksiler gibi motorlu araçlara reklam 
koymak isteyen müracaat sahipleri bir dilekçe ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Ulaşım 
Koordinasyon Müdürlüğü’ne başvuracaklardır. Bu başvurunun U.K.M’nin değerlendirilmesi sonucuna 
göre talebin uygun görülmesi halinde izin verilecektir. İzin belgesi ile beraber müracaat sahibi yapacağı 
reklam ve ilanın cinsi mahiyeti, ebadı ve sayısı ile hangi tarihler arasında yapılacağını belirten bilgileri 
Gelirler Müdürlüğü’ne beyan edeceklerdir.

21- Kağıt afiş yapıştırılacak ilan-reklam panolarına izin alınarak yapıştırılan afişlerin üzerine, üçüncü 
şahıslar tarafından izinsiz olarak afiş yapıştırılması durumunda, reklam verenin uğrayacağı zarardan 
üçüncü şahıslar sorumlu olacaktır.

22- Asma Tahsis ve Bakım ücretleri tahsisin yapıldığı tarihte tamamı peşin olarak tahsil edilir. 

23- 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu 
ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer mevzuat hükümlerinin Belediyemize verdiği 
yetki görev ve sorumlularını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve İstanbul Başakşehir 
Belediye Meclisi’nce kabul edilen “Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği”nin 10. Maddesinde “Metropolün 
görünüşünü etkileyen her türlü ilan ve reklam tabelası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kentsel 
Tasarım Müdürlüğü’nün uygunluk görüşü alınması” gerekmektedir.

İstı̇snalar:

1- Umuma ait yerler ile Belediyenin özel mülkiyetindeki yerlere Belediyenin talebi üzerine yapılacak 
protokol gereği: konacak bank, sıra, tabure, sandalye ve emsali reklam araçları,

2- Kamu yararına çalışan Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu vb. kazanç gütmeyen hayır  
kurumlarının yapacağı ilan ve reklamlar,

3- Belediyenin özel mülkiyetinde ve umuma ait olup, ücret karşılığı kullanılan yerlere konulacak sabit 
ve geçici ilan ve reklamlardan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve toplam alanı 1/2 m’yi 
geçmeyen ilan ve reklamlar,

4- Belediyenin talebi üzerine özel ve tüzel kişilerle yapılan protokol gereği yapılacak olan hizmet ve 
yatırımlarda kullanılacak ilan ve reklamlar,

5- Belediyeden izin almak kaydıyla çevre kirliliğini önleyici ve çevre korumasına amaçlayan çöp kutusu, 
çevre dostu, çöp poşeti ve benzeri elemanlara yukarıdaki tarifenin 1/2’si uygulanır.
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Mali Hizmetler Müdürlüğü

TEZGAH KURMA BELGESİ  ÜCRET TARİFESİ                                                             

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’te “Belediyenin Görev ve Yetkileri” başlığı altında, 22. maddesinde 
belediyelerin görevleri yer almıştır. (Bu Yönetmelik, 11/03/2010 tarihli ve 5957 Sayılı “Sebze ve Meyveler 
İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 7. 
ve 15. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.) Diğer bütün hizmetlerin ifası, semt pazarlarında tezgah 
yeri sınırlarının belirlenmesi, yer gösterme, yerleştirme gibi hizmetlerin ifası, belediyenin personel, araç 
ve mesai ayırması gibi belirli masrafları olan çalışmayı gerektirir. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi için 
mevzuatla herhangi bir vergi, resim, harç öngörülmemiştir. Bu durumda 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu’nun  97. maddesinde: “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve 
ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek 
tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine 
tabidir.”  Bu ücret tarifelerinin Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması da açıklandığı şekilde 
kanun ve yönetmelik gereğidir.

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Devamlı pazarcılık yapan esnaftan tahta başına haftalık; 

Semt pazarları ıç̇in 2,50   

Tezgah kurma belgesi 1 yıl süre ile geçerli olup bu süre sonunda Belediye Meclisi’nin her yıl belirlemiş 
olduğu ücretin tahsilini müteakip belediye tarafından vize edilecektir.

Tezgah kurma belgesi vize bedeli;

Semt pazar yerleri İçin tezgah kurma vize bedeli

01 ile 10 adet tahta olanlar için  200,00    

11 ile 20 adet tahta olanlar için   300,00    

21 ile 30 adet tahta olanlar için   450,00    

31 ile 40 adet tahta olanlar için   675,00    

41 ile 50 adet tahta olanlar için   1.012,50    

**Ücretlere KDV dahildir.                                  
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TEZGAH KURMA BELGESİ  ÜCRET TARİFESİ                                                             

Açıklama:

1) Belediyeye bağlı mücavir alanlarda kurulacak pazarlarda belediyeden alınacak Tezgah Kurma Belgesi, 1 
yıl süre ile geçerli sayılacaktır.

2) Yukarıda izah edildiği üzere pazarcı esnafı belediyeden Tezgah Kurma Belgesi alması veya vize ettirmesi 
mecburidir.

3) Belediyeye müracaatla tezgah kurma belgesi ücretini ödeyen pazarcı, tezgah kurma belgesini almakla 
tek taraflı olarak vazgeçmesi halinde tahsil edilen ücret iade edilmez. 

4) Ücretler peşin olarak tahsil edilecektir. Ücretlere KDV dahildir.

5) Başakşehir semt pazarlarında, kendisine yer tahsisi yapılanlar, pazar yeri ücretleri haftalık olarak Bele-
diye veznesine veya pazar yerindeki Belediye tahsilat bürosuna peşin olarak yatırmak zorundadır. 

6) Pazar yeri ücretlerini ödemeyen esnaftan bu bedel %20 fazlası ile tahsil edilir. İkinci kez tekerrüründe 
tezgah kurma belgesi Belediye tarafından iptal edilir ve bu kişiye Belediye sınırları içinde kurulan ve kuru-
lacak olan pazar yerlerinde, halk pazarlarında hiçbir suretle yer tahsisi yapılmaz. 

7) Devamlı pazarcılık yapan esnaftan tahta başına haftalık olarak tahsil edilen ücretten (Elektrik, temizlik, 
güvenlik , taşıma, çevre bakımı gibi) hizmetler karşılanmaktadır.

8) Pazar tezgah sahiplerinin tezgah kurma belgesi ve teftiş defterleri yenilenirken 50,00TL basılı evrak 
ücreti tahsil edilir.

9) Başakşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan pazar yerlerinden kendilerine yer tahsisi yapılanlar bu 
yerlerini başka bir kişi ve kuruluşa izinsiz devredemezler. Devretmek isteyenler bir dilekçe ile müracaat 
ederler. 

Semt pazarlarında hizmet bedeli

2 Tahtaya kadar olanlardan 70,00   

2-4 Tahta arası tezgahlardan 80,00   

4 Tahtadan sonrası tezgahlar için her bir tahta başına altyapı hizmet bedeli alınır. 70,00   

*Engelli vatandaşlarımıza %50 İndirim Uygulanacaktır.

**Ücretlere KDV dahildir.                                  
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KATI ATIK ÜCRETİ                                        

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

1. Grup 1. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 2.850,00   

1. Grup 2. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 2.850,00   

1. Grup 3. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 2.390,00   

1. Grup 4. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 1.935,00   

1. Grup 5. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 1.590,00   

2. Grup 1. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 2.420,00   

2. Grup 2. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 1.820,00   

2. Grup 3. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 1.425,00   

2. Grup 4. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 1.185,00   

2. Grup 5. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 970,00   

3. Grup 1. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 1.600,00   

3. Grup 2. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 1.220,00   

3. Grup 3. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 960,00   

3. Grup 4. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 795,00   

3. Grup 5. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 620,00   

4. Grup 1. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 790,00   

4. Grup 2. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 620,00   

4. Grup 3. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 475,00   

4. Grup 4. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 390,00   

4. Grup 5. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 310,00   

**Ücretlere KDV dahildir.                                  



40

www.basaksehir.bel.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü

KATI ATIK ÜCRETİ                                        

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

5. Grup 1. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 475,00   

5. Grup 2. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 390,00   

5. Grup 3. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 270,00   

5. Grup 4. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 245,00   

5. Grup 5. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 195,00   

6. Grup 1. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 250,00   

6. Grup 2. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 200,00   

6. Grup 3. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 180,00   

6. Grup 4. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 160,00   

6. Grup 5. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 150,00   

7. Grup 1. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 150,00   

7. Grup 2. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 140,00   

7. Grup 3. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 120,00   

7. Grup 4. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 100,00   

7. Grup 5. derecede bulunan işyerinin yıllık katı atık ücreti 80,00   

Kategori tahta başı yıllık evsel katı atık ücreti 30,00   

Evlerden kaynaklı evsel atığın taşınması ve bertaraf edilmesi için uygulanacak ücret

Su aboneliği bulunan konutlarda aylık evsel katı atık ücreti. (Her bir m3 
için) 0,90   

Su aboneliği bulunmayan konutlar için  yıllık evsel katı atık ücreti 60,00   

Bu ücretlere KDV dahildir. Su faturası dönemi içinde su tüketimi olmayan abonelerden evsel katı atık 
ücreti tahsil edilmeyecektir.

**Ücretlere KDV dahildir.                                  
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

1- Ağaç kesme:

0-35 cm çapındaki ağaçlar 145,00   

36-50 cm çapındaki ağaçlar 205,00   

51-100 cm çapındaki ağaçlar 290,00   

101 cm ve daha fazlası 365,00   

2- Ağaç budama:

Boyu 10 m’ye kadar 145,00   

Boyu 10 - 20 m’ye kadar 205,00   

Boyu 20 m ve yukarısı 290,00   

Merdivenli araçların ilk bir (1) saatlik ücreti: 365,00   

Devam eden zamanda her yarım saat için: 50,00   

** Ücretlere KDV dahildir.
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Plan ve Proje Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ                                                                              

Tarife konusu

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım 
Mah-Başakşehir Mah-Başak 

Mah-Kayabaşı Mah.

Altınşehir  Mah- Güvercin-
tepe Mah-Şahintepe Mah- 
Ziya Gökalp Mah-Şamlar 

Mah.

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

1-İmar planı  pafta sureti ücreti 

Plan ozalit veya kopya ücreti (1/1000’lik) 150,00   50,00   

Plan ozalit veya kopya ücreti (1/5000’lik) 480,00   135,00   

Sayısal plan verisi (1/1000’lik) (1 Pafta) 962,00   275,00   

Sayısal plan verisi  (1/5000’lik)  (1 Pafta) 1.900,00   550,00   

Plan raporu fotokopisi (1 sayfa) 38,00   11,00   

Dosyasından suret tanzimi 20,00   20,00   

Plan Notu (1/1000,1/5000)Ücreti (1 Sayfa) 3,00   3,00   

2- İlgilisince talep edilen 1/1000 ölçekli mevzii imar planı, uygulama imar planı,  revizyon imar planı 
tekliflerinde kadastral parsel, kadastral parsel bulunmaması durumunda planlama alanı üzerinden hes-
aplanmak koşulu ile her m2 için:

Konutlarda 44,00   13,00   

Konut +ticaret, ticaret, ticaret +hizmet, 
turizm 72,00   20,00   

Sanayi, küçük sanayi, depolama, konut dışı 
kentsel çalışma alanlarında 126,00   36,00   

Akaryakıt istasyonu, LPG istasyonu 155,00   44,00   

Özel sağlık, özel okul vb. 72,00   20,00   

Sosyal ve teknik altyapı alanlarında 25,00   7,00   

    *Plan onama sınırı içerisinde birden fazla arazi kullanım türü bulunması halinde her fonksiyon için ayrı 
ücret hesaplanarak toplam bedel tespit edilir.                                                     

**Ücretlere KDV dahildir.
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Plan ve Proje Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ                                                                              

Tarife konusu

Bahçeşehir 1. ve 2. 
Kısım Mah-Başakşehir 
Mah-Başak Mah-Kaya-

başı Mah.

Altınşehir  Mah- Güver-
cintepe Mah-Şahintepe 

Mah- Ziya Gökalp 
Mah-Şamlar Mah.

2017 Yılı uygulanacak 
ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak 
ücret  
(TL)

3- İlgilisince talep edilen imar planı tadilatı tekliflerinde imar parseli üzerinden hesaplanmak üzere 
onaylı, 1/1000  ölçekli uygulama imar planında  sosyal ve teknik donatı alanında (yol, eğitim, sağlık, 
yeşil alan gibi) kalan ve plan tadili ile imar verilen parsellerden her m2 için:

Konuta dönüştürülen alanlarda 55,00   18,00   

Konut +ticaret, ticaret, ticaret +hizmet, turizm 100,00   35,00   

Sanayi, küçük sanayi, depolama, konut dışı kentsel 
çalışma alanlarında 160,00   50,00   

Akaryakıt istasyonu, LPG istasyonu 230,00   80,00   

Özel sağlık, özel okul vb. 100,00   35,00   

*İlgilisince talep edilen imar planı tadilatı tekliflerinde, imarlı alanlardan sosyal ve teknik donatıya 
dönüştürülen alanlarında  bulunması durumunda artan imar alanı dikkate alınarak ücret hesaplanır. 

*Plan onama sınırı içerisinde birden fazla arazi kullanım türü bulunması halinde her fonksiyon için ayrı 
ücret hesaplanarak toplam bedel tespit edilir.                                                     

4- Mevcut yapılanması bulunan parsellerde plan tadilatı ile artan inşaat alanının her m2 si için:

Konuta dönüştürülen alanlarda 15,00   5,00   

Konut +ticaret,  ticaret, ticaret +hizmet, turizm 30,00   10,00   

Sanayi, küçük sanayi, depolama, konut dışı kentsel 
çalışma alanlarında 60,00   20,00   

Akaryakıt istasyonu, LPG istasyonu 90,00   30,00   

Özel sağlık, özel okul vb. 30,00   10,00   

  *Plan onama sınırı içerisinde birden fazla arazi kullanım türü bulunması halinde her fonksiyon için ayrı 
ücret hesaplanarak toplam bedel tespit edilir.                                                     

**Ücretlere KDV dahildir.
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Plan ve Proje Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ                                                                              

Tarife konusu

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım 
Mah-Başakşehir Mah-Başak 

Mah-Kayabaşı Mah.

Altınşehir  Mah- 
Güvercintepe Mah- 

Şahintepe Mah- Ziya 
Gökalp Mah-Şamlar 

Mah.

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak 
ücret  
(TL)

5- Plan tadilatı teklifi ile imar parseli üzerinden hesaplanmak üzere,  imarlı parsellerde fonksiyon 
değişikliği taleplerinde her m2 için:

Konuta dönüştürülen alanlarda 9,00   3,00   

Konut +ticaret, ticaret, ticaret +hizmet, turizm 20,00   6,00   

Sanayi, küçük sanayi, depolama, konut dışı kentsel 
çalışma alanlarında 32,00   11,00   

Akaryakıt istasyonu, LPG istasyonu 46,00   15,00   

Özel sağlık, özel okul vb. 20,00   6,00   

*Plan onama sınırı içerisinde birden fazla arazi kullanım türü bulunması halinde her fonksiyon için ayrı 
ücret hesaplanarak toplam bedel tespit edilir.                                                     

6- Planlarda fonksiyon değişikliği, yapılanma artışı getirilmeden, sadece istikamet veya blok yeri 
değiştirilmesi  ile irtifa değişikliği gibi değişiklik tekliflerinde kadastral parsel üzerinden hesaplanmak 
koşulu ile her m2 için:

Konut alanlarında 4,00   1,50   

Konut +ticaret, ticaret, ticaret +hizmet, turizm 8,50   2,00   

Sanayi, küçük sanayi, depolama, konut dışı kentsel 
çalışma alanlarında 9,00   3,00   

Akaryakıt İstasyonu, LPG İstasyonu 15,00   5,00   

Özel sağlık, özel okul vb. 8,50   2,00   

7- Plan tadilatı teklifi ile fonksiyon aynı kalmak üzere planda yapılaşma şartlarının belirlenmesine yönelik 
taleplerde her m2 için:

Konut alanlarında 4,00   1,50   

Konut +ticaret, ticaret, ticaret +hizmet, turizm 8,50   2,00   

Sanayi, küçük sanayi, depolama, konut dışı kentsel 
çalışma alanlarında 9,00   3,00   

Akaryakıt istasyonu, LPG istasyonu 20,00   10,00   

Özel sağlık, özel okul vb. 8,50   2,00   

**Ücretlere KDV dahildir.
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Plan ve Proje Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ                                                                              

Açiklamalar:

8-Yasa, Mahkeme kararı veya değişik gerekçelerle veya teknik ve maddi hata nedeni ile idarece yapılan 
plan tadilatlardan ücret alınmaz.

9- Plan tadilatı ile sosyal  donatıya ayrılan yerler için ücret alınmaz.

10- Plan tadilatı ile kamuya terk edilen alanlardan ücret alınmaz.

11- Kamu  kurum ve kuruluşlarından ücret alınmaz.

12- Vakıf, dernek vb. kuruluşların kuruluş amacı doğrultusundaki özel sosyal ve teknik donatı talebine 
ilişkin 1/1000 ölçekli plan/plan tadilatı teklifleri taleplerinden (iktisadi işletmeler hariç) ücret alınmaz.

13-  Mahkeme kararı ile plansız kalan parsellerde idarece hazırlanan planı beklemeksizin ilgililerince 
hazırlanan plan teklifinin İlçe Belediye Meclisine iletilmesinin istenmesi durumunda teklif plan ücret 
tarifesinde belirlenen şartlar dahilinde hesaplanır.

14- Farklı fonksiyonların tek lejantta önerilmesi durumunda bu fonksiyonlardan en yüksek değerde olan 
ücret tarifesi uygulanır.

15- Hem fonksiyon değişikliği, hem de inşaat artışı talebi olması halinde, fonksiyon değişikliği ve inşaat 
artışı için belirlenen  ücretler ayrı ayrı hesaplanacaktır.

16- Yukarıda belirtilen ücretler ilgilisinin eksiksiz olarak müracaat ettiği tarihindeki geçerli tarife üzerin-
den hesaplanır.

17-Teklif plan kısmen uygun bulunursa, uygun bulunan kısmın  m2 fiyatı ile tahakkuk edilen ücret hesap-
lanır. Daha önce ödenen %10 düşülerek makbuz bedeli tahsil edilir.

18- Sadece plan tadilatında hesaplanan ücretlerin %10’u makbuz kesilerek Belediye veznesine yatırılmak 
suretiyle peşin alınır. Plan tadilatı olumsuz karara bağlanırsa ilk yatırılan %10 bedel geri ödenmeyip, 
inceleme ücreti olarak gelir kaydedilir.

19- Onanan plan tadilatı teklifinin askıdan indirilmesine müteakip geçen 1 yıl içerisinde plan tadilatı 
ücretinin ödenmemesi halinde ücret ilgilisinin uygulama talebinde bulunduğu tarihteki geçerli tarife 
üzerinden hesaplanacak olup, müracaat tarihi dikkate alınmayacaktır.

20- 1/1000 ölçekli plan /plan tadilatı taleplerinde plan onandıktan sonra itiraz olması durumunda itiraz 
kabulü sonrasında ücret hesabı yeniden yapılarak artış ve azalışa göre ilgilisi tarafından ilave ödeme veya 
geri ödeme işlemi tesis edilir. 

21- Sosyal ve teknik donatı alanlarının imara konu edilmesi ve karşılığında eşdeğer miktarda aynı plan 
sınırları içerisinde donatı ayrılması durumunda imara konu edilen alanın her m2’si için 3 TL alınır. Eşdeğer 
miktarın altında olması durumunda fazla olan kısımda veya sosyal ve teknik donatıya ayrılan alan ile 
imara konu edilen alandaki fonsiyon ve yapılaşmalarda farklılık olması durumunda ek olarak tabloda 
belirtilen değerlere göre işlem yapılır. 

22- Plan  tadilatı ile getirilen fonksiyon alanına plan notu ile ilave imarlı fonksiyon verilmesi halinde; 
fonksiyon alanı üzerinden hesaplanmak koşulu ile plan notunda belirlenmiş fonksiyon ya da  inşaat  oranı 
değeri kullanılarak  her m2 için tabloda belirtilen değerlere göre işlem yapılır.

**Ücretlere KDV dahildir.
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT FENNİ MUAYENE ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu

Başak-Başakşehir-Bahçeşehir 1. 
ve 2. Kısım-Ziya Gökalp (Toplu 

Konut Alanları-Alışveriş ve Ticaret 
Merkezleri)-Kayabaşı (Kayaşe-

hir-Toplu Konut Alanları-Alışveriş 
ve Ticaret Merkezleri)

Altınşehir-Güvercintepe-     
Şahintepe-Şamlar-Ziya 
Gökalp (Köyiçi Bölgesi)-    
Kayabaşı (Köyiçi Bölgesi)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

1-Merkezi ısıtma sistemi ve (Kcal/h)

 Kcal/h ısı kaybı için 0,04   0,02   

2-Elektrik tesisatı: (sorti)

Beher sorti başına 2,00   2,00   

3-Elektrik motorları (HP)

Beher HP başına 20.00 10.00

4-Yangın tesisatı (m2)

Elektrik tesisatının aynısı alınır.

5-Buhar kazanları ve buhar jeneratörleri (KW)

Beher KW başına 20.00 10.00

6-Otoklavlar (adet)

Her bir  otoklav için 220,00   165,00   

7-Kızgın yağ kazanları: (adet)

Atmosfere kapalı her bir kazan için 275,00   220,00   

8-Kompresörler (hava tankları): (m3)

Beher m3 başına 250.00  150.00

9-Yakıt tankları (m3)

Beher m3 başına 80.00 50.00

10- Soğutma ve  klima tesisatı (Kcal/h)

Kcal/h ısı değeri için                   0,04   0,03   

11- Havalandırma tesisatı  (m3/h)

1 m3/h hava için 0,10   0,08   

12- Kaynak makinaları, ıṅdüksiyon ocakları ve redresör

5 KVA’ya kadar olanlardan 55,00   44,00   

5.1 KVA ve daha büyükler için 110,00   82,50   

**Ücretlere KDV dahildir.
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT FENNİ MUAYENE ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu

Başak-Başakşehir-Bahçeşe-
hir 1. ve 2. Kısım-Ziya 
Gökalp (Toplu Konut 

Alanları-Alışveriş ve Ticaret 
Merkezleri)-

Kayabaşı (Kayaşehir-Toplu 
Konut Alanları-Alışveriş ve 

Ticaret Merkezleri)

Altınşehir-Güvercintepe-
Şahintepe-Şamlar-Ziya 
Gökalp (Köyiçi Bölgesi)-
Kayabaşı (Köyiçi Bölgesi)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

13- Elektrik rezistanslı cihazlar (top. rezistans gücü)

Beher KW ısıtma kapasitesi için 4,00   3,00   

14- Elektrik jeneratörleri  (KWA)

Beher KWA için 6,00   4,50   

15- Kaynak jeneratörleri (KW)

5KW’ye kadar olanlar için 220,00   110,00   

5KW ve daha fazla olanlar için 275,00   165,00   

16- Vinç, kreyn benzeri vb. (ton)

Beher ton başına 55,00   27,50   

Beher fork-lift için 550,00   275,00   

17- Her nevi depo ve motor gücü kullanmayan ış̇yerleri (m2)

Birim m2 için             8,00   6,00   

Torba kömür, inşaat malzemeleri vb. satan işyerleri ile 2. sınıf kapsamında kalan kimyevi madde 
kapsamında kalan (tehlikeli md.) kimyevi madde depolarından 2 kat alınır.

18- Hazır beton santralleri

(1-100) HP’ ye kadar motor gücü olanlardan 15.000,00   15.000,00   

(101-250) HP’ ye kadar motor gücü olanlardan 17.000,00   17.000,00   

(251-500) HP’ ye kadar motor gücü olanlardan 19.000,00   19.000,00   

501 HP ve daha fazla motor gücü olanlardan 21.000,00   21.000,00   

19- Ekmek fabrikaları ve fırınları:

Ekmek fırınlarından 2.750,00   2.200,00   

Ekmek fabrikalarından 5.500,00   3.300,00   

20- Oto yıkama ve yağlama yerleri ( m2 )   (hizmetlerden)

Beher m2 başına 20,00   15,00   

Hizmetlerin ikisi birden yapılıyorsa ücretler 1,5 kat olarak alınır.

**Ücretlere KDV dahildir.
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT FENNİ MUAYENE ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu

Başak-Başakşehir-Bahçeşehir 1. 
ve 2. Kısım-Ziya Gökalp (Toplu 

Konut Alanları-Alışveriş ve Tica-
ret Merkezleri)-Kayabaşı 
(Kayaşehir-Toplu Konut 

Alanları-Alışveriş ve Ticaret 
Merkezleri)

Altınşehir-Güvercintepe-
Şahintepe-Şamlar-Ziya Gökalp 

(Köyiçi Bölgesi)-Kayabaşı 
(Köyiçi Bölgesi)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

21- Oto tamir bakım yerleri (m2)

Beher m2 başına 20,00   15,00   

22- Oto satış yerleri ve galeriler (m2)

Beher m2 başına 20,00   15,00   

Maktuen yada m2 üzerinden değerlendirilen işyerlerinden varsa ayrıca ekipman ücretleri de hesaplanır.

23- Kantarlar (ton)

Beher ton başına 30.00 15.00

24-Lunaparklar

Her bir bölüm için 550,00   550,00   

Lunaparklarda periyodik muayeneler altı ayda bir yapılır.

25- Plaj, kamping, yüzme havuzu vb. yerler

Her bir yer için 2.750,00   2.200,00   

II. BÖLÜM

26- Periyodik muayene ücretleri

A. Periyodik muayenelerin tamam çıkması halinde normal muayene ücreti, noksan çıkması halinde yarısı 
alınır. 

B. Bu kısımda belirtilmeyen ve yapılması gereken periyodik muayene ücretleri ruhsat kısmından alınır.

III. BÖLÜM

27- Yapılan işleme itiraz ve başvuruların olumsuz çıkması durumunda alınacak muayene ücretleri:

A. Motor gücüne çalışan işyerleri için:

Beher HP başına 20,00   20,00   

B. Her türlü depolar ve motor gücü kullanmayan işyerleri için:

Beher m2 başına 1,00   0,50   

Burada belirtilmeyen diğer işyerlerinden durumuna göre motor gücü veya metrekaresine göre alınır.

**Ücretlere KDV dahildir.
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERLERİ İLE SIHHİ MÜESSESELERE AİT MUAYENE 
ÜCRET TARİFESİ

1. GRUP 
Anahtarcı, elektrikçi, kırtasiye, temizlik maddeleri satışı, avizeci, çiçekçi, cep telefonu satış yeri, camcı, 
çelik ve muhtelif raf satışı, fotoğrafçı, nalbur, sıhhi tesisat, oyuncakçı, her türlü ambalaj malzemeleri, 
video, kaset, müzik kaset satış yeri, evcil hayvan satışı,  baharatçı, çay ocağı, deniz ürünleri satış yeri, 
ekmek satış yeri,  kasap, kantin, manav, süt ve yoğurt mam. satış yeri, sakatatçı, turşucu, tavuk satış 

yeri, yumurta satışı, büro malzemeleri satışı, un ve unlu mamulleri satışı, kuruyemiş satış yeri, su satış 
yeri,  züccaciye, terzi, bakkal, gıda pazarı (besin pazarı), oto yedek parça, lastik satışı, madeni yağ 

satışı, manifatura, tuhafiye vs.

Tarife konusu

Başak-Başakşehir-Bahçeşehir 1. ve 2. 
Kısım-Ziya Gökalp (Toplu Konut 

Alanları-Alışveriş ve Ticaret Merkezleri)-
Kayabaşı (Kayaşehir-Toplu Konut Alan-

ları-Alışveriş ve Ticaret Merkezleri)

Altınşehir-Güvercintepe-
Şahintepe-Şamlar-Ziya Gökalp 

(Köyiçi Bölgesi)-Kayabaşı 
(Köyiçi Bölgesi)

Kullanım alanı 
m2

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

0-20 550,00   330,00   

20-50 825,00   440,00   

50 m2 ve üzeri 4,00   3,00   

 2. GRUP 
Börekçi, simit satış yeri, dondurmacı, gözleme satış yeri, hamburgerci, köfteci, kebap lahmacun, 

lokanta, ayakta yemek yenilen yer, yemeği pakette satan yerler, mantıcı, yufkacı, muhallebici, midyeci, 
kokoreççi, mezeci, pizzacı, pasta ve tatlı satış yeri, şarküteri, işkembeci, dönerci, çiğ köfteci vb. yemek 

yeme yerleri

0-20 550,00   330,00   

20-50 825,00   440,00   

50 m2  ve üzeri 4,00   3,00   

3. GRUP 
Meydanlardaki müstakil büfeler.

Metrekareye bakılmaksızın 825,00   550,00   

4. GRUP 
Şans oyunları (sayısal loto, toto, ganyan bayii, şans topu  vb.)

Maktuen 1.650,00   1.650,00   

**Ücretlere KDV dahildir.
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERLERİ İLE SIHHİ MÜESSESELERE AİT MUAYENE 
ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu

Başak-Başakşehir-Bahçeşehir 1. ve 2. 
Kısım-Ziya Gökalp (Toplu Konut Alan-
ları-Alışveriş ve Ticaret Merkezleri)-

Kayabaşı (Kayaşehir-Toplu Konut Alan-
ları-Alışveriş ve Ticaret Merkezleri)

Altınşehir-Güvercintepe-
Şahintepe-Şamlar-Ziya 
Gökalp (Köyiçi Bölgesi)-
Kayabaşı (Köyiçi Bölgesi)

Kullanım alanı 
m2

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

5. GRUP  
 Market, süpermarket, hipermarket, grosmarket.

201-300 2.750,00   1.650,00   

301 m2 ve üzeri 5,00   5,00   

NOT: Süpermarket, hipermarket, grosmarketlerin içerisinde fırın bulunması durumunda; gayri sıhhi 
müesseseler ücret tarifesinin ilgili maddesinde fırınlar bölümünden ayrıca ücretlendirilecektir.

6. GRUP  
Şirket ofisleri, doğalgaz bürosu,  otobüs yazıhanesi, nakliye bürosu, emlak bürosu, kargo bürosu vb.

0-10 550,00   440,00   

11-50 825,00   550,00   

51 m2 üzeri 10,00   5,00   

7. GRUP    
Beyaz eşya, halı mobilya satış, teşhir salonları, bilgisayar ve aksesuarları satış yeri, giyim mağazası, 

ayakkabı, çanta satış yeri, gelinlikçi, çeyiz mağazası, gümüş ve aksesuar, parfümeri, gözlükçü vb.

0-25 550,00   330,00   

26-50 825,00   550,00   

51-100 1.100,00   825,00   

101 m2 ve üzeri 5,00   3,00   

8.GRUP 
Bayan kuaförü, erkek berberi.

0-50 1.100,00   550,00   

50 m2 ve üzeri her m2 için 10,00   5,00   

9. GRUP 
Kuyumcular, döviz büroları.

Maktuen 1.650,00   1.650,00   

10. 
GRUP Banka şubeleri vs.

Maktuen 2.750,00   2.750,00   

**Ücretlere KDV dahildir.
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERLERİ İLE SIHHİ MÜESSESELERE AİT MUAYENE 
ÜCRET TARİFESİ

1. GRUP 
Anahtarcı, elektrikçi, kırtasiye, temizlik maddeleri satışı, avizeci, çiçekçi, cep telefonu satış yeri, camcı, 
çelik ve muhtelif raf satışı, fotoğrafçı, nalbur, sıhhi tesisat, oyuncakçı, her türlü ambalaj malzemeleri, 
video, kaset, müzik kaset satış yeri, evcil hayvan satışı,  baharatçı, çay ocağı, deniz ürünleri satış yeri, 
ekmek satış yeri,  kasap, kantin, manav, süt ve yoğurt mam. satış yeri, sakatatçı, turşucu, tavuk satış 

yeri, yumurta satışı, büro malzemeleri satışı, un ve unlu mamulleri satışı, kuruyemiş satış yeri, su satış 
yeri,  züccaciye, terzi, bakkal, gıda pazarı (besin pazarı), oto yedek parça, lastik satışı, madeni yağ 

satışı, manifatura, tuhafiye vs.

Tarife konusu

Başak-Başakşehir-Bahçeşehir 1. ve 2. 
Kısım-Ziya Gökalp (Toplu Konut Alan-
ları-Alışveriş ve Ticaret Merkezleri)-

Kayabaşı (Kayaşehir-Toplu Konut Alan-
ları-Alışveriş ve Ticaret Merkezleri)

Altınşehir-Güvercintepe-Şahin-
tepe-Şamlar-Ziya Gökalp (Köyiçi 

Bölgesi)-Kayabaşı (Köyiçi Bölgesi)

Kullanım alanı 
m2

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

11. GRUP 
Özel okullar, dershaneler,  anaokulları, sağlık kuruluşları  vs.

Maktuen 2.750,00   2.750,00   

12. GRUP 
Umuma açık işyerleri kahvehane, kafe, kafeterya, kır kahvesi vs.

0-250 2.750,00   1.320,00   

250 ve üzeri 15,00   10,00   

13. GRUP 
Sağlık, spor, güzellik salonları, hamam, sauna vs.

Bağımsız her bir ünite için 550,00   330,00   

14. GRUP 
Umuma açık işyerleri internet salonu, elektronik oyun salonu, atari vs. oyun yerleri.

4 cihaza kadar olan işyerleri 1.100,00   1.100,00   

İlave her cihaz başına 200,00   200,00   

15. GRUP 
Umuma açık işyerleri, çay bahçesi, düğün salonu, sirk ve sinemalar.

0-400 2.750,00   1.650,00   

401 m2 ve üzeri 5,00   3,00   

**Ücretlere KDV dahildir.
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İLE SIHHİ MÜESSESELERE AİT MUAYENE
 ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu

Başak-Başakşehir-Bahçeşehir 1. ve 2. 
Kısım-Ziya Gökalp (Toplu Konut Alan-
ları-Alışveriş ve Ticaret Merkezleri)-

Kayabaşı (Kayaşehir-Toplu Konut Alan-
ları-Alışveriş ve Ticaret Merkezleri)

Altınşehir-Güvercintepe-
Şahintepe-Şamlar-Ziya Gökalp 

(Köyiçi Bölgesi)-Kayabaşı
(Köyiçi Bölgesi)

İşyeri nevi 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

16. GRUP 
Umuma açık işyerleri, pansiyon ve otel.

0-400 5.500,00   5.500,00   

401 m2 ve üzeri 5,00   3,00   

17. GRUP 
Umuma açık işyerleri (içkili lokanta, müzikhol, gazino, bar, pavyon, diskotek vs.)

0-250 5.500,00   5.500,00   

251 m2 ve  üzeri 10,00   10,00   

18. GRUP                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce verilecek diğer belgelerden alınacak ücret  (canlı müzik belgesi, 

mesul müdürlük belgesi, su nakil vasıtaları izin belgesi vs.)

Maktuen 500,00   300,00   

AÇIKLAMALAR

1. Fenni muayenesi yenilenecek işyerlerinden muayene ücretinin tamamı alınır.

2. Listede yer almayan işyerleri için listedeki emsal işyerleri gibi ücret alınır.          

3. İşletici değişikliği olmaksızın yalnız unvan değişikliği durumlarında muayene ücretinin tamamı alınır.

4. Ruhsat devirlerinde muayene ücretinin tamamı alınır.

5. Ruhsatın intibakı durumunda (Ruhsat sahibinin ölümü halinde) ücret alınmaz.

6. Birden fazla konuda faaliyet gösteren işyerlerinde her faaliyet için ayrı ayrı ücret alınır.

7. Ruhsatın zayii durumlarında yapılan yenileme başvurularında 18. grup ücreti alınır.

8. Ruhsatlı işyerlerinde değişiklik yapılması halinde sadece ilave kısımlar için ücret alınır.

8. 100’den fazla işyeri bulunan AVM’lerdeki sıhhi müessesler için yukarıdaki tarifelere ilaveten %25 artış 
uygulanacaktır.

9. 500 m2 yi geçen sıhhi işyerlerinde ayrıca gayrı sıhhi muayene ücreti de alınır.

10. Ücretler ruhsat tesliminden önce peşin ödenir.

**Ücretlere KDV dahildir.
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Sağlık İşleri Müdürlüğü

İLAÇLAMA BİRİM FİYATLARI

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Her tür böcek ve haşere için ev ilaçlaması 

a) 100 m2’ye kadar olan alanlar 85,00   

b) 100 m2’den fazla her m2 için 0,85   

Her tür böcek ve haşere için işyeri ve depo ilaçlaması 

a) 100 m2’ye kadar olan alanlar 95,00   

b) 100 m2’den fazla her m2 için 0,95   

Her tür böcek ve haşere için çok katlı binaların ilaçlanması 

a) 100 m2’ye kadar olan alanlar 95,00   

b) 100 m2’den fazla her m2 için 0,95   

Her tür böcek ve haşere için (kene, bit ve pire dahil) açık alan ilaçlanması

a) 100 m2’ye kadar olan alanlar 110,00   

b) 100 m2’den fazla her m2 için 0,85   

Fare, sıçan vb. kemiricilere karşı ev ilaçlaması

İstasyon adet 15,00   

Fare, sıçan vb. kemiricilere karşı işyeri ve depo ilaçlaması

İstasyon adet 20,00   

**Ücretlere KDV dahildir.
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Temizlik İşleri Müdürlüğü

 ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Katı atık sözleşmesi bedeli

Açıklama: 

2872 Çevre Kanunu’nun  11. maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf 
tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/
veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcama-
larına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye 
göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır.” hükmü gereği “kirleten öder” ilkesine göre  aylık 
5 ve 5 m³ den fazla atığı  çıkan işyerlerinin  atıklarının toplanması ve taşınması karşılığında  m3 başına 
alınacak ücret. 

1m³ Atık ücreti. (KDV dahil)  40,00    

Moloz ve benzeri atık bedeli

Açıklama: Çöpün dışında kalan inşaat yıkıntı atıkları ve benzeri atıkların toplanması ve taşınması  işi 
kapsamında alınacak ücret.

1 Çuval (25 kg) moloz vb. atık ücreti. (KDV dahil)  5,00    

Atık toplama merkezi teminat bedeli

Açıklama: 29314 sayılı  “Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 9. ve 17 maddesi ve 2872 Çevre Kanunu’nun 8. 
ve 11. maddelerine istinaden konut ve işyerleri belediye atıklarını belediyelerin çöp toplama sistemine 
uygun biçimde hazır etmekle ve atıkların yönetiminden kaynaklanan harcamaları karşılamakla mükellef 
kılınmışlardır. Bu bağlamda yeni konut ve işyeri projelerinin onayı aşamasında   ortalama 100 bağımsız 
bölüm için Belediyemizin çöp toplama sistemine uygun 1 adet Atık Toplama Merkezi yapılması maksadıy-
la alınacak teminat bedeli olup,  söz konusu projelerde uygulanacak Atık Toplama Merkezi  net  sayısı ise 
Belediyemiz teknik ekibi tarafından belirlenecektir.

1 Adet atık toplama merkezi ücreti. (KDV hariç)  21.500,00    
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Yazı İşleri Müdürlüğü

 EVLENDİRME  MEMURLUĞU ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Aile cüzdan ücreti

Mal Müdürlüğü, her yıl Aile Cüzdanı ücretini yeniden belirlemektedir. Yıl 
içinde değerlendirilecek ilave bedel de eklenerek tahsil edilecektir. 80,00   

Nikah ücreti 

2464 Sayılı Kanun’un 97. Maddesi gereğince ücret alınacaktır.

Belediye Nikah Salonu’nda yapılan Nikah Akdi  (Hafta içi) 100,00   

Belediye Nikah Salonu’nda yapılan Nikah Akdi  (Hafta sonu) 150,00   

Nikah salonu dışındaki yerler (Başakşehir ıl̇çe sınırları ıç̇erisi)

Konut 200,00   

Düğün salonu-restaurant-otel 400,00   

Nikah salonu dışındaki yerler (Başakşehir ıl̇çe sınırları dışı)

Konut 450,00   

Düğün salonu-restaurant-otel 600,00   

Altınşehir Mh, Güvercintepe Mh, Kayabaşı Mh, Şahintepe Mh, Şamlar Mh, Ziya Gökalp Mh (Aile 
Cüzdan Bedeli Hariç)

Belediye Nikah Salonu’nda yapılan Nikah Akdi (Hafta içi) Ücretsiz

Belediye Nikah Salonu’nda yapılan Nikah Akdi (Hafta sonu) 100,00   

İlçe Sınırları İçinde konut, düğün salonu, restaurant-otelde yapılan nikah 
akdi 200,00   

İlçe sınırları dışında konut, düğün salonu, restaurant-otelde yapılan 
nikah akdi 300,00   

İzin belgesi ile başvuru yapan çiftlerden yukardaki çizelgeye ilave olarak 
alınacak ücret 300,00   

Evlerde yapılacak nikahlarda herhangi bir nedenle sağlık raporu ibraz edenlerden ve toplu nikah kap-
samına giren çiftlerden değerli kağıt ücreti haricinde ücret alınmaz.

**Ücretlere KDV dahildir.
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Zabıta Müdürlüğü

ÜCRET TARİFESİ

Tarife konusu

1.Grup 2.Grup

Başak, Başakşehir, Bahçeşehir 1. 
ve 2 Kısım Mah. ile  

diğer Mahallelerdeki toplu 
konut alanları

Altınşehir, Şahintepe, Kayabaşı, 
Güvercintepe, Ziya Gökalp, 

Şamlar Mah.  ile diğer Mahalle-
lerdeki toplu konut dışında kalan 

alanlar

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

İşgalıẏe nıṫelığ̇ı ̇

Yoğun ticaret aksında kalan cadde/
sokak/meydanlar (m2) 20,00   10,00   

Az yoğun ticaret aksında kalan 
cadde/sokak/meydanlar (m2) 10,00   5,00   

Yoğun kullanımlı rekreasyon alanları 
(m2) 20,00   10,00   

Az yoğun kullanımlı rekreasyon 
alanları (m2) 10,00   5,00   

Site içinde siteye özel hizmet veren 
yerler (m2) 5,00   3,00   

Cadde  veya sokak niteliğindeki yollar 
(m2) 5,00   3,00   

Notlar

*Dükkanın yol cephesi dışında (yan veya arka bahçe, teras, vb. gibi alanlar) binanın cephe aldığı yola göre 
değerlendirme yapılır.

*Etrafı açık olan kullanımlar için %50 oranında indirim uygulanır.

*Güvenli yaya geçişi için kalan genişlik 2 m. den az olunduğunda  % 50 zam uygulanır.

*Her ne suretle olursa olsun güvenli yaya trafiği için 1 m. den daha az genişlik bırakılamaz. 

Kurban kesim yer tahsis ücreti 

Tarife konusu 2017 Yılı uygulanacak ücret  
(TL)

Kurban kesim yeri kullanım ücreti 7.000,00   

**Ücretlere KDV dahildir. 
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Notlarım:
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2017 YILI ÜCRET TARİFESİ

T.C. 
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : Başak Mah.5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad.
No:3   PK. 34306 Başakşehir/İST

www.basaksehir.bel.tr  -  belediye@basaksehir.bel.tr 
Tel: 444 06 69  -  Fax: (0212) 669 68 64
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