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iıııcinı-iovn BELEDiyE BAşKANuĞt

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

P|an Ve BütÇe Komisyonumuz O2/O3/2O2L tarihli Belediye Meclis kararı ile
KomisYonumuza havale edilen 2o2Lylı Altyapı ÜcretTarifelerini belirlemek içino3lo3/2o2I
tarihinde saat 14:OO'de Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Ekli listedeki ZO2I Yılı AltYaPı Ücret Tarifelerinin uygunluğuna toplantıya katılan
komisYon üYelerince OY BiRLlĞi ile karar verilerek, Belediye Meclisine havale edilmesi uygun
görülmüştür.

Orhan YAVUZ
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Mehmet ÇELEBİ
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bulunması eterlidiv.)

Ad 3,630.00 t, %l8.00 %l0,00 3,993.00

Sa}ıada çalşaı elemarılanı iş elbiseloi giymediğ tespit
edildikten sorıra 24 saat içcrisinde gerekli hyafetlo temin

dilrıediği takdirde tutaııak başırıa uygıılancak yaptınm
ıedlie

Ad.

nit

Ad.

2,420.00\ oioı 8.00 %l0.00 2,662.00

Kazı gişmalainda kartal &Want) standartJara uygım

@ kademeliserimbir

ataı*$Plrrırüc nit igln uygulanacalc
Tirimboddi

Altynlo-rnm|rıffindaıdiğa ıll1tururııan
çalşldilırddaaçlaıkanlltn !|g'lİ.k_'..'-*

JıJadartügunkpfllçE}üBmt tesPitedildikİensonra24

çaisinde dslldiğn gidelilmernes durumunda futanak

ıas ı narrvgır l anacakvantrnmbeclel l

61.00 t, %l8.00 %l0.00 68.00

1,2l0.00.15 %l8.00 %l0.00 1,33 l .00

BAŞKAN

HATICE IRIK

üyB

MEHMET ÇELEBi

üyB

NEDIMY|LD|Z

üys

ORHAN YAVUZ

üyg

)



iüc:nr:,ı,

LiL]Rtil,

ı.icRıır,

(JCıtı,;,r

ür:nriı

ücırı:,r

i.ır.- lüıı: l'

tic.Hnı,

1,2J 0.00 L

12l,O0 i)

(-'icHrr

)

§ffi]ioinffiiilıtı, lşlnfı lt,:slıit
çdildiktıın sonra 24 saat içcrisinde ruhsat bışvtııtı,sııııtuı
yapılnrnıılası rlrıruınııııda lıer biı. ndedi içiıı ııygıılanncnl<

tıın lıcdcli

l( ızı çalışınaların iziırsiz ynnı]dığı ıc§pil c(lilnı(.si

F€N lŞLERi DAİRE BAŞK/\N LlĞl

rııu bcdcli
|ıını

AYI(OMI YÖN
2(ıll

AYl(olVİE YÖN.
26l2

AYI(oME YÖN
2615

AYI(OME YÖN.
2.g/7

---?!/3*__..

^Yl(oME 
YÖN.

2619

dııırııııtıır(la hcr bir hıtnna]t
i|iz, r ct n-.T[a, 

", 
n lZ,"ffi

edildiktcu soırta 24 snnt içcrisiııtlc oluııısı-ızluğun
|li<lcı,i lıtıçıuıcsi dııruıııuııdıı het lı i r orcıı,c iç in uyıjı.ılaııocak

ıııını bedeli
i ç al, ş iiı,üiı n?l i niiTiiTöIıiffi

1<ııllnnılnrnsı gc(cktiği dunımlnrtta, lnıllnııılıııııdığı tespit
cdildiğiırdc ınetıe

AYl(o\4EYÖN. ışınıIai,csıınsıııda vc ıcdbiıiııiıı
nnacıllç bedeti

Çalışıııa sürcsj ve ışıııa nıalıaIl
İıışant nılığı (dolgu veya İnşaat ıııalz-eııresi vs.) bıı.akıldığ
tespiı cdildikleıı so|ıra 24 suat içerisinde olıunsuzluğuıı

ide.ri l nıcıııcs i duıııınııııdtı dt,zq$gj]c!.]ıg.U!ı..t]

AYl(OME YÖN_
2(ıll0

'füıı altynpı ve üstyap1 çalışınalarııııla açıt< nıcııhol, vann
odası v[ı. bırıkılınaz, devnm edcıı işleıdc isc üstü cmııiyclli
lı iı, ııın lz-cme i le knpntı lır. A|<s i duvı,anıldığı tcspiı
cdilrliğiııdc. (ı,ıtnnakla strhadı uyan yapı|ıt. 24 snnt içetisiııcic
11crelcl i şar(lnrııı ycrine getirilnıeınoni durumunda, hcr
ıııcııhol vc btıca ndedi

AYKOME YÖN
26/l I

Aç ıl< [ı ı rııl< ı l ınış. kaylıolıııu ş vcyn zatnİ gOİıııtt§-ıİıenİİol,
rtıp.,aı, vlı. yapılnrttr taspit e('litdikten sonıa soruıruıı 2 gitn
içu.risiıır,ltı gidcrilnıeıııesi dı.ırtütııındo hcı bit ynpı için

bedcli
AYI(oME ],ÖN.

", ---_*a!]-L',... ...

Hcı 1iirlti cınniycı tcclbiriniır yeıe ısizliği dtıruuıun<ln her t»it

O/o l B,00

6.050.00 İ) % lB,00 %Io.oo 6.6J 5.00

)

llc l t l ıı,l.

^d,
303.00 iJ Vo|8.00 o/n [0,00 334.00

Ad. %ı8.00 %l0.00 t.l.j ı.00

mt Vi,lB.OO o/o10 O0 l34.00

mt 424,00t, o/o|8.0O o/ol0.00 46,1.00

Ad 3,630,00 iı %l8.00 %1o.00 3,993 .00

Ad
S

%t8.00 o/ol0.00

Çnl
jj
Sol

3, 991 00

Ad. 605.00 t o/olB 00 01,10.0O 666 00

A(l. 605.00 t, oZ İo,oo 666.00

^|

(-



) )

741

ı iLi

a
:Aykötne Yapptinipia

30olled

OCRET

OcRET

ocRET

0C..RET

AYKoMEYoN.
26l|9-2

AYKoMEYoN.
26n0

AYKÖMF.YoN
2.612l

AYKOMEYÖN
,::u",

Çalışma ile ilgili bir tabela bulundunılmaması durumunda
futanakla tespit edildilden sonra 24 saat içerisinde
elcsildigin giderilmemesi durumunda uygulanacak
yaptınm bedeli (Anzalar kin bu bilgilendimre tabelası
bul undurma zonml ul ugu yokfu r, Kurum tabelaj aıımn
bulunması eterlidiy.)

Ad 3,630.00 t, %l8.00 %l0,00 3,993.00

Sahada çalşan eIemanlann iş elbiseleri ğymediğ tespit
edildikten sonra 24 saat içerisinde gerekli kıyafetlo ternin
edilmediğ takdirde futanak başına uygulaıacak yaptınm

)ed|İe

Ad.

nit

Ad.

2,420.00t, 0/0l8_00 %l0.00 2,662.00

Kazı gişmalainda kartal &Wan| standartlara uygım

@ kademeliserimbir
y4hnlnjditsfulrü|« nit igin uygularıacalc
ıftimbddi

Art},mıo.Eİrııaıfuffiıdğ; a.trlgı.tunırıan

rnddaırnkadarçjrrı*"il; İlC'lİ.T.."**
J&daruoıe,Iıfü,rılfuJb-t tespitedildiktensonra24

çaisinde d§ildiğin ğdelilmemes durumunda futanak

ıaşrıaırvsularıacakvarrtnmbedel l _

61.00 t, %l8.00 %l0.00 68.00

1,2l0.00.q
J

%l8.00 %l0.00 ı,331.00

BAŞKAN

HATİCE iRiK

üyp üyB üyg üyB

ORHAN YAVUZ



FEN iŞtERi MüDüRIüĞü 2021 EKGELiRTARlFEsi

zEMiN TAHRiP BEDEti

ZEMiN ciNsi BiRiM KDV DAHiL ÜCRET

Beton KapIama M2 130,00 TL

her türlü parke M2 100,00 TL

satih asfalt M2 80,00 TL

sıcak asfalt M2 210,00 TL

Karo (her ebatta) İVl2 215,00 TL

Beton oluk MT 130,00 TL

beton bordür MT 130,00 TL

toprak (ham yol) M2 50,00 TL

Rodmiks yama malzemesi M2 120,00 TL

Görme engelli için yer karo (40X40 ) M2 350,00 TL

KEşiF VE DENETiM ÜcRETi

BiRiM KDV DAHiL ÜCRET

Keşif Ve denetim ücreti AD. 220 rL

KAzl RuHsAT ÜcRETi

8iRiM KDV DAHiL ÜCRET

kazl ruhsat ücreti M2 2,00 TL
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