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Mecl s Kararı Dökümü

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO
KARAR TARİHİ
EVRAK NO
GELİŞ TARİHİ
KARARIN ÖZETİ

:
:
:
:
:

2008/266
DAİRESİ : Mal H zmetler Müdürlüğü
05122008
KONUSU: Ücret tar fes hk.
6752
24112008
2009 yılı tar fe tekl fler .

R A P O R VE K A R A R :
"01/12/2008

tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Mal H zmetler
Müdürlüğünün 24/11/2008 tar h ve 6752 sayılı tekl f ncelend .
Mal H zmetler Müdürlüğü le Fen İşler Müdürlükler n n tar fe tekl fler Müdürlükler nden
geld ğ şekl yle;
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Gayr Sıhh İşyerler n n Proje Onayları ve İşyerler n n Yıllık Fenn Muayene Ücretler
Madde 21 Her nev depo (motor gücü kullanmayan şyerler )
(1011000) m2.ye kadar beher m2. ç n
1.65 TL.
Madde 22 Bağırsak vb. le su ürünler hazırlama yerler

1000 m2.ye kadar beher m2. İç n

5.50 TL.
1001 m2. ve fazlasından beher m2. ç n
2.75 TL.
Madde 23 Kanatlı hayvan ç ftl kler
1000 m2.ye kadar beher m2. ç n
2.75 TL.
1001 m2. Ve fazlasından beher m2. İç n
B lg Amaçlıdır. Resm evrak olarak kullanılamaz.
1.65 TL.
Madde 25 Oto yıkama & yağlama yerler (m2.)
(H zmetlerden b r s yapılıyorsa)
301 m2. Ve fazlasından beher m2. İç n
2.75 TL.
Madde 26 Oto tam r & bakım yerler (m2.)
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(101300) m2. Ye kadar beher m2. İç n
3.30 TL.
301 m2. Ve fazlasından beher m2. İç n
2.75 TL.
Madde 28 T car amaçlı açık & kapalı otoparklar (m2.)
501 m2. Ve fazlasının beher m2. İç n
3.30 TL
Madde 35 Sıvı veya gaz atığı olupta önlem alınmayan şyerler nden
alınacak ek ücret
500 m2. ye kadar her b r m2. İç n
2.75 TL.
501 m2. ve fazlasından beher m2. İç n
1.10 TL.
III. Tes s İzn (Avan Proje Onayı) Ücretler
Madde 2 D ğer şyerler nden
Kullanım Alanı (açıkkapalı) m2. başına
2.75 TL.
V Projeler n Tekn k ve Fenn Uygulama Raporlarından Alınacak
Ücretler
Madde 6 Elektr k Tes satı
(110) sort ç n
8,00 TL.
Madde 7 Elektr k Motorları
(1,15) hp’ye kadar
21,00 TL.
5 hp.den büyük beher hp. fazlası
2,20 TL.
Madde 10 Yakıt Tankları
(01)m3. kadar olan ç n
21,00 TL. olarak değ ş k şekl yle kabulü, d ğer tar feler n Müdürlüğünden geld ğ şekl yle;
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1)
Konut nşaatları ç n (m2.başına)
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c) 121150 m2.
3.30 TL.
2) İşyerler nşaatları ç n (m2.başına)
a) 25 m2.ye kadar
4,00 TL.
b) 2650 m2.
5.50 TL.
c) 51100 m2.
7.10 TL.
2009 Yılı Ücret Tar fes
18 H ssel parseller n müstak l parsele dönüştürülmes
mücav r alan ç nde müstak l parsel n m2. İç n
4.40 TL.
23Planlarda fonks yon değ ş kl ğ yapılanma artışı get r lmeden,
sadece st kamet tad l veya blok yer değ şt r lmes le rt fa
değ ş kl ğ tekl fler nde kadastral parsel üzer nden hesaplanmak
koşulu le her m2. ç n
Konutlar ç n
4.40 TL.
T carethaneözel hastaneözel okul vb. ç n
4.40 TL.
Akaryakıt stasyonusanay küçük sanay vb. ç n
6.60 TL. olarak değ ş k şekl yle kabulü, d ğer tar feler n Müdürlüğünden geld ğ şekl yle;
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hafta sonu n kah salonu ücretler le lg l tar fe tekl f nde 2008 yılında uygulanan
ücretler sehven büyük salon ücret 300,00 TL. küçük salon ücret 150,00 TL. olarak
bel rt lm şt r. 2008 yılında hafta sonu n kah salonu ücret olan;
Büyük salon ücret
400,00 TL.
Küçük salon ücret
200,00
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TL. olarak 2009 yılında da aynen uygulanması,
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Muayene ücretler
Sporcu muayenes
5,00 TL.
Belge ücretler
Esnaf muayene kartı
5,00 TL.
Sağlık raporu
5,00 TL.
Gıda s c l
101 m2.den sonra beher m2. İç n
3,30 TL. olarak değ ş k şekl yle kabulü, d ğer tar feler n Müdürlüğünden geld ğ şekl yle;
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Katı atık toplama ücret
Beher m3. Başına
55,00 TL.
Moloz nak l ücret
20 çuvala kadar beher çuval başına
2,00 TL.
20 çuvaldan sonra beher çuval başına
3,00 TL. olarak değ ş k şekl yle kabulü,
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Pazar tahtası ücretler
80,00 TL.
(her tahta 1 m. olarak hesaplanır)
Dev r ücretler
Tahta başı
450,00 TL.
(her tahta 1 m. olarak hesaplanır)
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Olarak değ ş k şekl yle kabulü kom syonumuzca uygun görülmüştür. Mecl s n tasv b ne
sunulur" şekl nde hazırlanan Bütçe ve Eğ t m Gençl k Spor Kom syon Raporu Zeyt nburnu
Beled ye Mecl s n n 5.Seç m Dönem , 5.Toplantı Yılı, 05/12/2008 tar hl Aralık ayı toplantısının
3.b rleş m nde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor şaretle oylama le oya sunuldu.
Raporun kom syondan geld ğ şekl yle KABULÜ toplantıya katılanların oy b rl ğ le
kararlaştırılmıştır.
Özcan DOĞAN

Hakan DERVİŞ

Selahatt n YENİYOL

Mecl s 1.Başkan Vek l

D van Kat b

D van Kat b

GÖRÜLDÜ
....../....../2008
Murat AYDIN
Beled ye Başkanı
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