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2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 

 

1-YAT YANAŞMA YERİ ÜCRETLERİ TARİFESİ  

         

Yat yanaşma yeri ücret tarifelerinden: 

 

(A) Günlük Palamar Bağlama Ücretleri, 

(B) Palamar Bağlama Ücreti Ödeyecek olan Limanı Marmaris olmayan ve 120 günden 180 güne 

kadar aylık ve/veya sezonluk bağlama sözleşmesi yapmak isteyen tekne ücreti, 

(C) Sözleşmesi olmadığı halde indir bindir yapmak için giriş-çıkış yapmak üzere yat yanaşma 

yerine yanaşan teknelerden alınacak ücretler, 

(D) Transit mazot almak üzere yanaşan teknelerden 4 saate kadar alınacak ücretler, 

(E) Balıkçı kayıklarından kış sezonunda yanaşmaları şartıyla günlük alınacak ücretler, 

(F) Ücreti sezonluk alınan Marmaris Limanına bağlı teknelerin işgal ücretleri, 

(G) Teknelerin Su Ücreti, 

(H) Teknelerin Elektrik Ücreti, 

(I) Günlük Gezinti Tenezzüh Teknelerinin İşgal Ücreti, 

(İ) Katamaran Teknelerin Günlük Palamar Bağlama Ücreti, 

(J) Yat Limanında Faaliyet Gösteren Tekne ve İşyerlerine Belediyemize ait Akülü araç ile taşıma 

yapılması ücreti, 

(K) Yat Limanına Yanaşan Teknelerden Atık Su Alım ücretlerinin 01.01.2015 tarihinden itibaren 

bir yıl süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıda şekilde 

kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar veridi. 

Marmaris Limanına bağlı olmayan ve Marmaris limanında bağlı olup sözleşme yapmayan 

teknelerin günlük palamar bağlama ücretleri;  

(A) GÜNLÜK PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETLERİ 

 

TEKNENİN BOYU (MT.OLARAK)      ÜCRETİ  
 00-10 mt. arası........................................................... 50.- TL. 

10 mt. üzeri 12 mt. ye kadar....................................... 55.- TL. 

12 mt. üzeri 14 mt. ye kadar....................................... 65.- TL. 

14 mt. üzeri 16 mt. ye kadar....................................... 75.- TL. 

16 mt. üzeri 18 mt. ye kadar....................................... 85.- TL. 

18 mt. üzeri 20 mt. ye kadar....................................... 95.- TL. 

20 mt. üzeri 22 mt. ye kadar..................................... 105.- TL. 

22 mt. üzeri 24 mt. ye kadar..................................... 125.- TL. 

24 mt. üzeri 26 mt. ye kadar..................................... 165.- TL. 

26 mt. üzeri 28 mt. ye kadar..................................... 180.- TL. 

28 mt. den yukarısında her1(bir) mt. .için .................  10.- TL. İlave edilir.  

 

(B) PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETİ ÖDEYECEK OLAN LİMANI MARMARİS 

OLMAYAN VE 120 GÜNDEN 180 GÜNE KADAR AYLIK VE/VEYA SEZONLUK 

BAĞLAMA SÖZLEŞMESİ YAPMAK İSTEYEN TEKNELER İÇİN; 

120 günlük sözleşmelerde günlük palamar bağlama ücretine % 10 

150 günlük sözleşmelerde günlük palamar bağlama ücretine % 20 

180 günlük sözleşmelerde günlük palamar bağlama ücretine  % 30 

Sözleşme yapmak şartıyla indirim uygulanır ve ücretler peşin alınır. Elektrik ve su hizmeti 

ücretlerinde indirim uygulanmaz. 

 

(C) SÖZLEŞMESİ OLMADIĞI HALDE İNDİR BİNDİR YAPMAK İÇİN GİRİŞ-ÇIKIŞ 

YAPMAK ÜZEREYAT YANAŞMA YERİNE YANAŞAN TEKNELERDEN; 

    (3 saate kadar) 70.-TL. ücret alınır. 

 

(D) TRANSİT MAZOT ALMAK ÜZERE YANAŞAN TEKNELERDEN 4 SAATE KADAR; 
- 25 mt.’ye kadar olan teknelerden ……..…... 100.-TL. 
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- 25 mt. üzeri olan teknelerden …………....… 150.-TL. ücret alınır. 

 

(E) BALIKÇI KAYIKLARINDAN KIŞ SEZONUNDA YANAŞMALARI ŞARTIYLA 

GÜNLÜK; 

- 10-20 metreye kadar …………………………150.-TL. 

- 20 metre üzeri…………………......................250.-TL. ücret alınır.  

 

(F) ÜCRETİ SEZONLUK ALINAN MARMARİS LİMANINA BAĞLI TEKNELERİN 

İŞGAL ÜCRETLERİ 

TEKNENİN BOYU (MT. OLARAK)             ÜCRET  

S.S.Marmaris Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Üyesi İçmeler-Turunç hattında çalışan piyade 

yolcu motorları işgal ücretinden muaftır. 

- 1 mt. üzeri -18 mt.’ye kadar olan teknelerden .....         2.700.-TL.  

- 18 mt. üzeri-22 mt.’ye kadar olan teknelerden ….        3.250.-TL.  

- 22 mt. üzeri-26 mt.’ye kadar olan teknelerden …..       3.800.-TL.  

- 26 mt.den yukarı her bir mt. için………………….          50.-TL. ilave edilir. 

 

(G) TEKNELERİN SU ÜCRETİ 

- Teknelerin Belediyemizden alacakları suyun bir tonundan 7.-TL. + KDV alınır.  

 

H) TEKNELERİN ELEKTRİK ÜCRETİ 
(1) Teknelerin Belediyemizden alacakları elektrik hizmet ücreti olarak 1 kw'ından 1,00.-TL. + KDV 

alınır.  

(2) Her bir kart için ücret olarak 30.-TL. alınır.  

(3) Kaçak elektriğin kullanılması halinde Türk Ceza Kanununun 142. maddesi ve Elektrik Piyasası 

kanununun ayrıca ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen cezalar uygulanır.  

 

(I)GÜNLÜK GEZİNTİ TENEZZÜH TEKNELERİNİN İŞGAL ÜCRETİ 

Kooperatif üyesi Gezinti Tenezzüh teknelerinden (kıçtan veya baştankara yanaştığında teknenin 

kemere genişliğince ölçülerek sezonluk her metresinden işgal ücreti alınır. 

 

TEKNENİN ENİ (MT. OLARAK)   ÜCRET     

- 0-4 mt. arası .................................................. TEKNENİN ENİ x 550.-TL. 

- 4-6 mt arası ……………………………………  TEKNENİN ENİ x 750.-TL 

- 6 mt. üzeri 8 mt.’ye kadar .............................. TEKNENİN ENİ x 1000.-TL. 

- 8 mt. üzeri teknelerden .........................……. TEKNENİN ENİ x 1.200.-TL. işgal ücreti alınır. 

(İ) KATAMARAN TEKNELERİN GÜNLÜK PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETİ 

- Diğer teknelerde uygulanan günlük palamar bağlama ücretinin 2 katı uygulanır.  

(J) YAT LİMANINDA FAALİYET GÖSTEREN TEKNE VE İŞYERLERİNE 

BELEDİYEMİZE AİT AKÜLÜ ARAÇ İLE TAŞIMA YAPILMASI ÜCRETİ 

İlçemiz Yat Limanında faaliyet gösteren tekne ve işyerlerine, trafiğe kapalı olan saatlerde 

olmak üzere Belediyemize ait akülü araç ile valiz-eşya taşıma ücreti için her bir seferden 25.-TL. 

(KDV dahil) ücret alınır.  

 

(K) YAT LİMANINA YANAŞAN TEKNELERDEN ATIK SU ALIM ÜCRETİ 

- 1 Mt.den -15 Mt.ye kadar olan teknelerden her bir atık su tankı boşaltımı için .. 30.-TL. (KDV 

dahil) 

- 5 Mt. üzeri 25 mt. olan teknelerden her bir atık su tankı boşaltımı için ........... 40.-TL. (KDV dahil) 

- 25 Mt. üzeri olan teknelerden her bir atık su tankı boşaltımı için ...................... 60.-TL KDV dahil) 

 

2- MARMARİS LİMANI TONOZ BÖLGESİ 

Marmaris Limanı tonoz bölgesi ücret tarifelerinden; 

(A) Günlük Palamar Bağlama Ücretleri, 

(B) Aylık (30 günlük) Palamar Bağlama Ücretleri, 

(C) 3 Aylık (90 günlük) Palamar Bağlama Ücretleri, 
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(D) 6 Aylık (180 günlük) Palamar Bağlama Ücretleri, 

(E) 1 Yıllık (365 günlük) Palamar Bağlama Ücretlerinin 01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre 

ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıda şekilde kabulüne  

 

TONOZ UYGULANAN ALANA BAĞLANACAK TEKNELERİN PALAMAR BAĞLAMA 

ÜCRETLERİ  

 

(A) GÜNLÜK PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETLERİ  
-   1 mt üzeri 12 mt’ye kadar .............................. 110.-TL. 

- 12 mt üzeri 15 mt’ye kadar .............................. 140.-TL. 

- 15 mt üzeri 18 mt’ye kadar .............................. 160.-TL. 

- 18 mt üzeri 22 mt’ye kadar .............................. 180.-TL. 

- 22 mt üzeri 26 mt’ye kadar .............................. 200.-TL. 

- 26 mt üzeri 30 mt’ye kadar .............................. 220.-TL. 

- 30 mt üzeri 34 mt’ye kadar .............................. 240.-TL. 

- 34 mt üzeri her bir mt için günlük .....................   30.-TL. ilave edilir. 

 (B) AYLIK (30 GÜNLÜK) PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETLERİ 

- 1 mt üzeri 12mt’ye kadar .......................... 3.125.-TL. 

- 12 mt üzeri 15 mt’ye kadar ........................ 3.500.-TL. 

- 15 mt üzeri 18 mt’ye kadar ........................ 4.000.-TL. 

- 18 mt üzeri 22 mt’ye kadar ........................ 4.500.-TL. 

- 22 mt üzeri 26 mt’ye kadar ........................ 5.000.-TL. 

- 26 mt üzeri 30 mt’ye kadar  ....................... 5.500.-TL. 

- 30 mt üzeri 34 mt’ye kadar ........................ 6.000.-TL. 

- 34 mt üzeri her bir mt için ..........................    375.-TL. ilave edilir. 

(C) 3 AYLIK (90 GÜNLÜK) PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETLERİ 

- 1 mt üzeri 12 mt’ye kadar ..........................   5.100.-TL. 

- 12 mt üzeri 15 mt’ye kadar ........................   5.700.-TL. 

- 15 mt üzeri 18 mt’ye kadar ........................   6.300.-TL. 

- 18 mt üzeri 22 mt’ye kadar ........................   8.700.-TL. 

- 22 mt üzeri 26 mt’ye kadar .........................   9.900.-TL. 

- 26 mt üzeri 30 mt’ye kadar ......................... 11.100.-TL. 

- 30 mt üzeri 34 mt’ye kadar .........................  12.300-TL. 

- 34 mt üzeri her bir mt için ...........................       300.-TL. ilave edilir. 

 

(D) 6 AYLIK (180 GÜNLÜK) PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETLERİ 

-   1 mt. üzeri 12 mt’ye kadar .........................   6.100.-TL. 

- 12 mt. üzeri 15 mt’ye kadar .........................   6.700.-TL. 

- 15 mt. üzeri 18 mt’ye kadar .........................   7.700.-TL. 

- 18 mt. üzeri 22 mt’ye kadar .........................   9.700.-TL. 

- 22 mt. üzeri 26 mt’ye kadar ......................... 10.800.-TL. 

- 26 mt. üzeri 30 mt’ye kadar ......................... 12.100.-TL. 

- 30 mt. üzeri 34 mt’ye kadar ......................... 14.400.-TL. 

- 34 mt. üzeri her bir mt. için ..........................      300.-TL. ilave edilir. 

 

(E) 1 YILLIK (365 GÜNLÜK) PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETLERİ 

-   1 mt. üzeri 12 mt’ye kadar ..........................  9.000.-TL. 

- 12 mt. üzeri 15 mt’ye kadar ..........................  9.600.-TL. 

- 15 mt. üzeri 18 mt’ye kadar .......................... 10.500.-TL. 

- 18 mt. üzeri 22 mt’ye kadar .......................... 13.800.-TL. 

- 22 mt. üzeri 26 mt’ye kadar .......................... 15.500.-TL. 

- 26 mt. üzeri 30 mt’ye kadar .......................... 17.000.-TL. 

- 30 mt. üzeri 34 mt’ye kadar .......................... 19.000.-TL. 

- 34 mt. üzeri her bir mt için ............................      200.-TL ilave edilir. 

 

Not: 

1- Yukarıda belirtilen günlük, aylık ve üç aylık Tarife Ücretleri peşin tahsil edilir.  
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2- Yukarıda belirtilenTarife Ücretlerinden 6 aylık ve 1 yıllık yapılan sözleşmelerde uygulanacak 

ücretlerin yarısı peşin kalan yarısı ise 6 aylık sözleşmelerde 3. ayın sonunda 1 yıllık sözleşmelerde 

6. ayın sonunda iki eşit taksitte tahsil edilir. 

3-Katamaran teknelerden tarife iki misli uygulanır.       

4- Tonoz bölgesinde yıllık sözleşme yapmak isteyen, bünyesinde  5 ve üzeri  tekne bulunan  gerçek 

ve tüzel kişilere  yıllık ücretini her bir tekne için peşin yatırmak şartı ile 1 yıldan  2 yıla kadar 

palamar bağlama sözleşmesi yapılabilecektir. 2. yılın ücreti 2. yılın başında yürürlülükteki fiyat 

tarifesine göre peşin tahsil edilecektir. Bu şartlar neticesinde yapılacak palamar bağlama 

sözleşmesini yapmak idarenin yetkisindedir. 

 

3- MARMARİS - İÇMELER MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ ÜCRETLERİ 

TARİFESİ 

Marmaris İçmeler Mahallesi yat yanaşma yeri ücret tarifesinden; 

(A) Günlük Palamar Bağlama Ücretleri, 

(B) İçmeler Mahallesi yat yanaşma yerinde sözleşmesi olmadığı halde indir bindir yapmak için 

giriş-çıkış yapmak üzere yat yanaşma yerine yanaşan teknelerin işgal ücreti, 

(C) İçmeler Mahallesi yat yanaşma yerinde transit mazot almak üzere yanaşan teknelerden 4 saate 

kadar alınacak ücret 

(D) İçmeler Mahallesi yat yanaşma yerinde balıkçı kayıklarından kış sezonunda (31 ekim - 01 

mayıs) uygulanacak günlük ücret 

(E) İçmeler Mahallesi yat yanaşma yerinde ücreti sezonluk alınan Marmaris Liman başkanlığına 

kayıtlı teknelerin işgal ücreti,  

(F) İçmeler Mahallesi yat yanaşma yerinde teknelerin su ücreti,  

(G) İçmeler Mahallesi yat yanaşma yerinde teknelerin elektrik ücreti, 

 

(H) İçmeler Mahallesi yat yanaşma yerinde günlük gezinti tenezzüh teknelerinin işgal ücreti  

(I) İçmeler Mahallesi yat yanaşma yerinde katamaran teknelerinin günlük palamar bağlama ücreti 

(İ) İçmeler Mahallesi yat yanaşma yerinde yat limanına yanaşan teknelerden atık su alım ücret 

(J) İçmeler Mahallesi yat yanaşma yerinde İçmeler Kooperatifine bağlı taksi bot turu yapan 

teknelerin 01/01/2015 ve 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmak üzere alınacak ücretlerin 

01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu 

doğrultusunda ve aşağıda şekilde kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 

 

(A) GÜNLÜK PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETLERİ  
Marmaris Liman Başkanlığına bağlı olmayan teknelerin günlük palamar bağlama ücretleri,  

TEKNENİN BOYU (MT.OLARAK)  ÜCRETİ    

00-10 mt. Arası …………………………….   50.-TL.  

10 mt. üzeri 12 mt. ye kadar ……………...   60.-TL. 

12 mt. üzeri 14 mt. ye kadar ……………...   70.-TL.   

14 mt. üzeri 16 mt. ye kadar ……………...   80.-TL. 

16 mt. üzeri 18 mt. ye kadar ………………  90.-TL. 

18 mt. üzeri 20 mt. ye kadar ……………... 100.-TL. 

20 mt. üzeri 22 mt. ye kadar ……………… 110.-TL. 

22 mt. üzeri 24 mt. ye kadar ……………… 120.-TL. 

24 mt. üzeri 26 mt. ye kadar ……………… 155.-TL. 

26 mt. üzeri 28 mt. ye kadar ……………… 170.-TL. 

28 mt. Üzeri her mt.için……………………   10.-TL. İlave edilir.  

 

B) İÇMELER MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİNDE SÖZLEŞMESİ OLMADIĞI 

HALDE İNDİR BİNDİR YAPMAK İÇİN GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPMAK ÜZERE YAT 

YANAŞMA YERİNE YANAŞAN TEKNELERİN İŞGAL ÜCRETİ 

 

(3 saate kadar) 70.-TL. ücret alınır 

 

(C) İÇMELER MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİNDETRANSİT MAZOT ALMAK 

ÜZERE YANAŞAN TEKNELERDEN 4 SAATE KADAR 

25 mt.’ye kadar bağlama yapan teknelerden ……….............. 150.-TL. 
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25 mt. Üzeri  30 mt.'ye kadar bağlama yapan teknelerden … 200.-TL. 

30 mt. Üzeri  40 mt.'ye kadar bağlama yapan teknelerden .... 250.-TL. 

40 mt. Üzeri  bağlama yapan teknelerden.............................. 300.-TL. İlave edilir.  

 

(D) İÇMELER MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİNDE BALIKÇI KAYIKLARINDAN 

KIŞ SEZONUNDA (31 EKİM - 01 MAYIS) UYGULANACAK GÜNLÜK ÜCRET 

10-20 metreye kadar …………………….....   60.-TL. ücret alınır.   

20 metre üzeri………………….................... 120.-TL. ücret alınır 

 

(E)İÇMELER MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİNDE ÜCRETİ SEZONLUK ALINAN 

MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞINA KAYITLI TEKNELERİN İŞGAL ÜCRETİ:  

TEKNENİN BOYU (MT. OLARAK) ÜCRET  
1 mt. üzeri -18 mt.’ye kadar olan teknelerden ...............  2.500.-TL. 

18 mt. üzeri-22 mt.’ye kadar olan teknelerden ………...  3.000.-TL. 

22 mt. üzeri-26 mt.’ye kadar olan teknelerden ………...  3.500.-TL. 

26 mt.den yukarı her bir mt. için…………………............       50.-TL. İlave edilir.  

İşgal ücreti 30 Temmuz ve 29 Ağustos tarihlerinde iki eşit taksit halinde tahsil edilir. 

 

(F) İÇMELER MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİNDETEKNELERİN SU ÜCRETİ  

Teknelerin Belediyemizden alacakları suyun bir tonundan 7,00-TL. + KDV alınır. 

 

(G)İÇMELER MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİNDETEKNELERİN ELEKTRİK 

ÜCRETİ 

İçmeler Mahallesi Yat Yanaşma YerindeTeknelerin Elektrik Ücreti 

(1) Teknelerin Belediyemizden alacakları elektrik hizmet ücreti olarak 1 kw'ından 1,00.TL. + KDV 

alınır.    

(2) Her bir kart için ücret olarak K.D.V dahil 30,00.-TL. alınır.     

(3) Kaçak elektriğin kullanılması halinde Türk Ceza Kanununun 142. maddesi ve Elektrik Piyasası 

kanununun ayrıca ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen cezalar uygulanır. 

  

(H) İÇMELER MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİNDE GÜNLÜK GEZİNTİ 

TENEZZÜH TEKNELERİNİN İŞGAL ÜCRETİ  

 

TEKNENİN ENİ (MT. OLARAK) ÜCRET    
0-5 mt.ye kadar ............................................. TEKNENİN ENİ X 400.-TL. 

5 mt. üzeri 8 mt.’ye kadar .............................. TEKNENİN ENİ X 500.-TL. 

8 mt. üzeri teknelerden .........................……. TEKNENİN ENİ X 600.-TL.   

İşgal ücreti 30 Temmuz ve 29 Ağustos tarihlerinde iki eşit taksit halinde tahsil edilir.  

 

(I) İÇMELER MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİNDE KATAMARAN TEKNELERİNİN 

GÜNLÜK PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETİ 

Katamaran tipi teknelerin günlük palamar bağlama ücreti diğer teknelerde uygulanan günlük 

palamar bağlama ücretinin iki katı ücret uygulanır. 

 

 (İ) İÇMELER MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİNDE YAT LİMANINA YANAŞAN 

TEKNELERDEN ATIK SU ALIM ÜCRETİ  

1 mt.den-15 mt.ye kadar olan teknelerden her bir atık su tankı boşaltımı için ….   30-TL. 

15 mt. üzeri 25 mt. olan teknelerden her bir atık su tankı boşaltımı için .............   40.-TL. 

25 mt. üzeri   olan teknelerden her bir atık su tankı boşaltımı için ......................   60.-TL. 

(J) İçmeler Mahallesi yat yanaşma  yerinde İçmeler Kooperatifine bağlı taksi bot turu yapan 

teknelerin 01/01/2015 ve 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmak üzere İçmeler Koop.den 

toplam   21.000,00-TL. ücret alınmasına. 

 

4- MARMARİS- TURUNÇ MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ ÜCRETLERİ TARİFESİ 

Marmaris Turunç Mahallesi yat yanaşma yeri ücret tarifesinden;   

(A) Turunç Mahallesi yat yanaşma yeri günlük palamar bağlama ücretleri, 

(B) Turunç Mahallesi yat yanaşma yeri balıkçı kayıklarından kış sezonunda uygulanacak günlük 
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ücret, 

(C) Turunç Mahallesi yat yanaşma yeri ücreti sezonluk alınan Marmaris Limanına bağlı teknelerin 

işgal ücreti, 

(D) Turunç Mahallesi yat yanaşma yeri teknelerin su ücreti,  

(E) Turunç Mahallesi yat yanaşma yeri teknelerin elektrik ücreti, 

(F) Turunç Mahallesi yat yanaşma yeri günlük gezinti tenezzüh teknelerinin işgal ücreti,  

(G) Turunç Mahallesi yat yanaşma yeri katamaran teknelerin günlük palamar bağlama ücreti 

(H) Turunç Mahallesi yat yanaşma yeri yat limanına yanaşan teknelerden atık su alım ücreti 

(I) Turunç Mahallesi yat yanaşma yerinde Turunç Kooperatifine bağlı taksi bot turu yapan 

teknelerin 01/01/2015 ve 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmak üzere alınacak ücretlerin 

01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu 

doğrultusunda ve aşağıda şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

  

A) TURUNÇ MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ GÜNLÜK PALAMAR BAĞLAMA 

ÜCRETLERİ 

Marmaris Liman Başkanlığına bağlı olmayan teknelerin günlük palamar bağlama ücretleri,  

 

TEKNENİN BOYU (MT. OLARAK) ÜCRETİ    
0-10 mt. Arası. …………………….   30.-TL.  

10 mt. üzeri 12 mt. ye kadar ……..           35.-TL. 

12 mt. üzeri 14 mt. ye kadar ……..           40.-TL.    

14 mt. üzeri 16 mt. ye kadar ……..   45.-TL. 

16 mt. üzeri 18 mt. ye kadar ……..   50.-TL. 

18 mt. üzeri 20 mt. ye kadar ……..   60.-TL. 

20 mt. üzeri 22 mt. ye kadar ……..   65.-TL. 

22 mt. üzeri 24 mt. ye kadar ………         80.-TL. 

24 mt. üzeri 26 mt. ye kadar ………        100.-TL. 

26 mt. Üzeri ……..……..……..…….        120.-TL. 

 

(B) TURUNÇ MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ BALIKÇI KAYIKLARINDAN KIŞ 

SEZONUNDA UYGULANACAK GÜNLÜK ÜCRET 

10 - 20 metreye kadar …………………………   60.-TL. 

20 metre üzeri…………………......................... 100.-TL. ücret alınır.   

(C) TURUNÇ MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ ÜCRETİ SEZONLUK ALINAN 

MARMARİS LİMANINA BAĞLI TEKNELERİN İŞGAL ÜCRETİ: 

TEKNENİN BOYU (MT. OLARAK)ÜCRET  

1 mt. üzeri - 18 mt.’ye kadar olan teknelerden ....…… 1.500.-TL. 

18 mt. Üzeri - 22 mt.’ye kadar olan teknelerden ..…….  2.000.-TL. 

22 mt. Üzeri - 26 mt.’ye kadar olan teknelerden ……...  2.500.-TL. 

26 mt.den yukarı her bir mt. İçin …………………………      25.-TL. İlave edilir. 

İşgal ücreti 30 Temmuz ve 29 Ağustos tarihlerinde iki eşit taksit halinde tahsil edilir.  

(D)TURUNÇ MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ TEKNELERİN SU ÜCRETİ  

Teknelerin Belediyemizden alacakları suyun bir tonundan 7,00.-TL. + KDV alınır. 

 

(E) TURUNÇ MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ TEKNELERİN ELEKTRİK ÜCRETİ 

(1) Teknelerin Belediyemizden alacakları elektrik hizmet ücreti olarak 1 kw'ından 1.00.TL + KDV 

alınır. 

(2) Her bir kart için ücret olarak K.D.V dahil 30,00.-TL. alınır.                   

(3) Kaçak elektriğin kullanılması halinde Türk Ceza Kanununun 142. maddesi ve Elektrik Piyasası 

kanununun ayrıca ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen cezalar uygulanır.  

(F) TURUNÇ MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ GÜNLÜK GEZİNTİ TENEZZÜH 

TEKNELERİNİN İŞGAL ÜCRETİ 

TEKNENİN ENİ (MT. OLARAK)ÜCRET     
0-5 mt. arası .................................................. TEKNENİN ENİ X 150.-TL. 

5 mt. üzeri 8 mt.’ye kadar .............................. TEKNENİN ENİ X 200.-TL. 

8 mt. üzeri teknelerden .........................…….  TEKNENİN ENİ X 300.-TL. işgal ücreti alınır. 

İşgal ücreti 30 Temmuz ve 29 Ağustos tarihlerinde iki eşit taksit halinde tahsil edilir.  
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(G) TURUNÇ MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ KATAMARAN TEKNELERİN 

GÜNLÜK PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETİ 

Katamaran teknelerine diğer teknelerde uygulanan günlük palamar bağlama ücretinin iki 

katı olarak uygulanır.  

(H) TURUNÇ MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ YAT LİMANINA YANAŞAN 

TEKNELERDEN ATIK SU ALIM ÜCRETİ  

1 mt.den - 15 mt.ye kadar olan teknelerden her bir atıksu tankı boşaltımı için ...  30.-TL.       

15 mt.Üzeri 25 mt. olan teknelerden her bir atıksu tankı boşaltımı için ................ 40.-TL. 

25 mT. üzeri   olan teknelerden her bir atıksu tankı boşaltımı için ....................... 60.-TL. 

(I) Turunç Mahallesi yat yanaşma  yerinde Turunç Kooperatifine bağlı taksi bot turu yapan 

teknelerin 01/01/2015 ve 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmak üzere Turunç Koop.den toplam   

14.500,00-TL. ücret alınır. 

 

5-MARMARİS - BOZBURUN MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ ÜCRETLERİ 

TARİFESİ 
Marmaris Bozburun Mahallesi yat yanaşma yeri ücret tarifesinin: 

Bozburun Mahallesi yat yanaşma yeri günlük palamar bağlama ücretleri, 

Bozburun Mahallesi yat yanaşma yeri sözleşmesi olmadığı halde indir bindir yapmak için giriş-çıkış 

yapmak üzere yat yanaşma yerine yanaşan teknelerin ücreti,  

Bozburun Mahallesi yat yanaşma yeri transit mazot almak üzere yanaşan teknelerden 4 saate kadar 

alınacak ücret, 

Bozburun Mahallesi yat yanaşma yeri ücreti sezonluk alınan Marmaris Liman Başkanlığına kayıtlı 

teknelerin işgal ücreti, 

Bozburun Mahallesi yat yanaşma yeri işgaliye ücreti  

Ücreti sezonluk olarak ödenen Marmaris Limanına bağlı olan sadece ekim-kasım-aralık aylarında 

Bozburun Limanına bağlama yapacak teknelerden alınacak ücret,  

Bozburun Mahallesi yat yanaşma yeri günlük gezinti tenezzüh teknelerinin işgal ücreti 

Bozburun Mahallesi yat yanaşma yeri katamaran teknelerin günlük palamar bağlama ücreti,  

(I)Bozburun Mahallesi yat yanaşma yeri kooperatif teknelerin elektrik ücreti   

(İ)Bozburun Mahallesi yat yanaşma yerinde teknelerin su ücreti, 

(J)Bozburun Mahallesi yat yanaşma yerinde yat limanına yanaşan teknelerden atık su alım 

ücretinin; 

 

01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu 

doğrultusunda ve aşağıda şekilde kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.  

 

(A)  BOZBURUN MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ GÜNLÜK PALAMAR BAĞLAMA 

ÜCRETLERİ 

Marmaris Liman Başkanlığına bağlı olmayan teknelerin günlük palamar bağlama ücretleri, 

 

TEKNENİN BOYU (MT.OLARAK)  ÜCRETİ   

 0-10 mt. Arası.  ................................................  .50.-TL.  

10 mt. Üzeri 12 mt. ye kadar  .............................60.-TL. 

12 mt. üzeri 14 mt. ye kadar.  .............................70.-TL.  

14 mt. Üzeri 16 mt. ye kadar  ............................. 80.-TL. 

16 mt. Üzeri 18 mt. ye kadar   ............................  90.-TL. 

18 mt. üzeri 20 mt. ye kadar  ............................. 100.-TL. 

20 mt. üzeri 22 mt. ye kadar  ............................. 110.-TL. 

22 mt. üzeri 24 mt. ye kadar  ............................. 120.-TL. 

24 mt. üzeri 26 mt. ye kadar   ............................ 130.-TL. 

26 mt. Üzeri      ....................................................  140.-TL. 

 

(B)BOZBURUN MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ SÖZLEŞMESİ OLMADIĞI HALDE 

İNDİR BİNDİR YAPMAK İÇİN GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPMAK ÜZEREYAT YANAŞMA 

YERİNE YANAŞAN TEKNELERDEN AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE  

(3 saate kadar) 70.-TL. ücret alınır. 
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(C) BOZBURUN MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ TRANSİT MAZOT ALMAK 

ÜZERE YANAŞAN TEKNELERDEN 4 SAATE KADAR; AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ 

ŞEKİLDE, 

25 mt.’ye kadar bağlama yapan teknelerden …….................... 150.-TL. 

25 mt. üzeri  30 mt.'ye kadar bağlama yapan teknelerden ….. 200.-TL.  

30 mt. üzeri  40 mt.'ye kadar bağlama yapan teknelerden........ 250.-TL. 

40 mt. üzeri  bağlama yapan teknelerden............................…... 300.-TL. İlave edilir. 

 

(D) BOZBURUN MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ ÜCRETİ SEZONLUK ALINAN 

MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞINA KAYITLI TEKNELERİN İŞGAL ÜCRETİ 

TEKNENİN BOYU (MT. OLARAK)  ÜCRET   

1 mt. üzeri -18 mt.’ye kadar olan teknelerden ............... 1.500.-TL. 

18 mt. üzeri-22 mt.’ye kadar olan teknelerden ….................  1.700.-TL. 

22 mt. üzeri-26 mt.’ye kadar olan teknelerden ….............  1.900.-TL. 

26 mt.den yukarı her bir mt. için……………………………       25.-TL. İlave edilir. 

 

(E) BOZBURUN MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ İŞGALİYE ÜCRETİ  

Yukarıda belirtilen sezonluk ( yaz sezonu için sözleşme yapacak tekneler için 30 Temmuz 

ve 29 Ağustos tarihlerinde iki eşit taksit halinde tahsil edilir. 

 

 

 

(F) Ücreti sezonluk olarak ödenen Marmaris Limanına bağlı olan sadece Ekim-Kasım-Aralık 

aylarında Bozburun Limanına bağlama yapacak teknelerden alınacak ücret 

 

TEKNENİN BOYU (MT. OLARAK)  ÜCRET   

1 mt. üzeri -18 mt.’ye kadar olan teknelerden ............... 700.-TL. 

18 mt. üzeri-22 mt.’ye kadar olan teknelerden …................. 850.-TL. 

22 mt. üzeri-26 mt.’ye kadar olan teknelerden …............1000.-TL. 

26 mt.den yukarı her bir mt. için……………………………  25.-TL. İlave edilir. 

Yukarıda belirtilen kışlık bağlama sözleşmesi yapan teknelerin ücreti peşin olarak tahsil edilir. 

 

(G) BOZBURUN MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ GÜNLÜK GEZİNTİ TENEZZÜH 

TEKNELERİNİN İŞGAL ÜCRETİ  

Kooperatif üyesi Gezinti Tenezzüh teknelerinden kıçtan veya baştankara yanaştığında 

teknenin kemere genişliğince ölçülerek sezonlu her bir metresinden işgal ücreti alınır. 

 

TEKNENİN ENİ (MT. OLARAK)  ÜCRET     

0-5 mt. arası ..................................................  TEKNENİN ENİ X 150,00.-TL. 

5 mt. üzeri 8 mt.’ye kadar ..............................  TEKNENİN ENİ X 200,00.-TL. 

8 mt. üzeri teknelerden .........................…….   TEKNENİN ENİ X 250,00.-TL. işgal ücreti alınır. 

İşgal ücreti 30 Temmuz ve 29 Ağustos tarihlerinde iki eşit taksit halinde tahsil edilir.  

 

(H) BOZBURUN MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ KATAMARAN TEKNELERİN 

GÜNLÜK PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETİ 

Katamaran tipi teknelerin günlük palamar bağlama ücreti 

Diğer teknelerde uygulanan günlük palamar bağlama ücretinin iki katı ücret uygulanır.  

 

(I) BOZBURUN MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİ KOOPERATİF TEKNELERİN 

ELEKTRİK ÜCRETİ                                         

(1) Teknelerin Belediyemizden alacakları elektrik hizmet ücreti olarak 1 kw'ından 1,00-TL. + KDV 

alınır.    

(2) Kaçak elektriğin kullanılması halinde Türk Ceza Kanununun 142. maddesi ve Elektrik Piyasası 

kanununun ayrıca ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen cezalar uygulanır.  

(3) Her bir kart için ücret olarak K.D.V dahil 30,00.-TL. alınır. 
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(İ) BOZBURUN MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİNDETEKNELERİN SU ÜCRETİ  

Teknelerin Belediyemizden alacakları suyun bir tonundan 7,00-TL. + KDV alınır. 

 

(J) BOZBURUN MAHALLESİ YAT YANAŞMA YERİNDE YAT LİMANINA YANAŞAN 

TEKNELERDEN ATIK SU ALIM ÜCRETİ  

1 mt.den - 15 mt.ye kadar olan teknelerden her bir atık su tankı boşaltımı için 30.TL. 

15 mt. üzeri 25 mt. olan teknelerden her bir atık su tankı boşaltımı için........... 40.-TL. 

25 mt. üzeri   olan teknelerden her bir atık su tankı boşaltımı için.................... 60.-TL. 

 

6- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETLERDEN ALINACAK 

ÜCRET TARİFESİ 

Fen İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetlerden alınacak ücret tarifelerinin 

01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu 

doğrultusunda ve aşağıda şekilde kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.  

1) 1,00 m²  yol tahribat bedeli  

A- 1.00 m² asfalt tahribat bedeli 50,00.-TL. 

B- 1,00 m² parke tahribat bedeli 60,00.-TL. 

2) İş bitirme ve iş denetleme belgesi ücreti; her bir iş başına 500,00.-TL. 

3) Yol kazı bedeli; 1,00 m² için 100,00.-TL.  

* Parsel cephesinde istinat duvarı varsa yol bedellerine ilave edilir. 

* Resmi kurumlarca yapılan sağlık ve eğitim tesisleri tetkik ve ücretlerden muaftır. 

* Fen İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetlerden alınacak ücretlere KDV dahildir.  

* Köy tüzel kişiliği sona erip Belediyemize bağlanan 13 adet mahalleden yukarıda belirtilen ücret 

tarifeleri %50 oranında uygulanır. 

 

7- İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİNDEN ALINACAK ÜCRET TARİFELERİ 

İmar ve şehircilik hizmetlerinden alınacak ücret tarifelerinin 01.01.2015 tarihinden itibaren 

bir yıl süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıda şekilde 

kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 

 

1)YAPI RUHSATI BİRİMİ  

 

Suret - onay ücreti  

A- Ozalit Çekim ücreti ……………………….. 8.00.-TL./ m²  

B- Onay ücreti ……….................................. 8.00.-TL./ m² 

C- Her türlü belge suret onay ücreti ............. 8,00.-TL/adet 

 

2) BİNA İNŞAAT TETKİK ÜCRETİ 

Mesken İnşaat alanı 100 m²ye kadar m²’si…….  0,05.-TL. 

101- 120 m²ye kadar m²’si ………………………  0,25.-TL. 

121-150 m²ye kadar m²’si ……………………….  0,25.-TL. 

151-200 m² ye kadar m²’si ………………………  0,25.-TL. 

200 m²den yukarı m²’si ………………………….   0,25-TL. 

 

Ticaret İnşaat alanı 

25 m²ye kadar m²’si ……………………………..   0,25.-TL. 

26-50 m²ye kadar m²’si ………………………….   0,50-TL. 

51-100 m²ye kadar m²’si ………………………..   0,50.-TL. 

100 m²den daha yukarı m²’si ………………......   0,75.-TL. 

Turistik Tesis (beher m²)'si ..............................    5,00.-TL  

 

3) TADİLAT RUHSATI ONAY TETKİK ÜCRETİ 

Mesken m² ……………………………………….     2,00.-TL. 

Ticaret m² ………………………………………..      2,50.-TL. 

Turistik Tesis (beher m²)'si .............................     4,50.-TL.  

 

4) TOPRAK HAFRİYAT KONTROL  ÜCRETİ 
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Mesken m³ ……………………………………….      0,20.-TL. 

Ticaret m³…………………………………………      0,40.-TL. 

Turistik Tesis (beher m³)'si .............................     0,60.-TL.  

 

5) İMAR DURUMU BELGESİ ÜCRETLERİ 

İmar Durum Belgesi Düzenleme (beher m²)…..      0,50.-TL. 

İmar Planı Ozaliti (Pafta başına)………….......... 150,00.-TL. 

Sit Paftada Örnek........................……………….. 150,00.-TL. 

İmar Planı Notları Kitapçığı ve Raporu…............  100,00.-TL. 

Köy Tüzel Kişiliği sona erip Belediyemize bağlanan 13 adet mahalle için 1/100.000 ve 1/25.000 lik 

imar durum belgesi düzenleme …………….    100,00.-TL. 

 

6) MUVAKKAT İNŞAAT ÜCRETİ 

Konut ……………………………………………… 1.000,00.-TL. 

Ticaret …………….………………………………. 5.000,00.-TL. 

 

7) İMAR PLANI TADİLATI DOSYA TETKİK ÜCRETİ (1 PARSEL İÇİN) 

Konuta dönüştürülen alanlarda………………….    500,00.-TL. 

Turistik Tesis Alanı, Ticaret – Özel Sağlık, Özel Eğitim vb. dönüştürülen alanlarda 

……................................................................................. 1.000,00.-TL. 

Akaryakıt-LPG-İst, Sanayi, K.Sanayi, Kentsel Çalışma vb. dönüştürülen alanlarda 

.……….……………………………………………………………...... 2.000,00.-TL.  

 

 

 

8) MEVZİ İMAR PLANI TADİLAT ÜCRETLERİ  

  1 Kadastral Parsel için ………………………..   500,00.-TL. 

9) YAPI KULLANMA TETKİK ÜCRETİ 

Mesken m²………………………………..………..      5,00.-TL. 

İşyeri m² ……………………………………………    10,00.-TL. 

Yerinde Tetkik Ücreti………………………………  250,00.-TL. 

Asansör Projesi Tetkik Ücreti……………………..  250,00.-TL. 

Turistik Tesis (beher m²)'si ................................     15,00.-TL.  

 

10) HARİTACILIK İŞLEM ÜCRETİ 

Kot Verme İşlem Ücreti………….........................  200,00.-TL. 

Su Basman Kontrol Ücreti m² (Taban) …………..     3,00.-TL. 

İfraz-Tevhid Kontrol Ücreti m² 

Konut ……………………………………………......     0,50.-TL. 

Ticaret……………………….................................      0,75.-TL. 

Turizm alanlarında …………………………………     1,00.-TL. 

Şahsi Hakların kurulması, Kat İrtifakı Kat Mülkiyeti İşlem Ücreti(m²) 

Konut ………………………………………………...      0,50.-TL. 

Ticaret…………………………………………………     0,75.-TL. 

Cins Değişikliği blok başına   …............................. 250,00.-TL. 

Otel Motel (Turistik Tesis) binalarda 1000 m2’ye kadar 500,00-TL. 

1000 m2 üzeri ……………………………………….  1.000,00-TL. ücret alınır.   

 

11) EKSPERTİZ DOSYA İNCELEME ÜCRETİ ….   150,00.-TL. 

* İmar ve Şehircilik hizmetlerinden alınacak ücretlerde KDV dahildir.  

 

12) OTOPARK ÜCRET TARİFESİ  

Belediye İmar Komisyonu raporu doğrultusunda belirlenen guruplara göre (bölgeye) 2015 

yılı için alınacak 1 araçlık birim otopark bedeli;  

1. Grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %100, 

2. Grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %90, 

3. Grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %80, 
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4. Grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %70, 

5. Grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %60, 

6. Grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %50 olarak 

uygulanmasına. Ayrıca 26.04.2006 tarih ve 26150 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Otopark 

Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.maddesinin (b) 

bendinde belirtilen birim otopark yapı payı; yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında 

kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğde yer alan otoparka ait birim fiyatlar 

esas alınarak hesaplanan bedel sonucu 2015 yılı için birim otopark yapı payı bedelinin 1.100,00-TL. 

olması.  

 

8- PAZAR YERİNDE UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 

 

Pazaryerinde uygulanacak ücret tarifesinin 01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile 

uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıda şekilde kabulüne 

komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 

1- Zemin kattaki üreticilerden günlük 1 m² sinden ……………………………   0,50.-TL. 

 

2- Zemin kattaki meyve, sebze, peynir, yumurta, yufka, şarküteri, baharat, kuruyemiş, balcı ve 

zeytincilerden vb. günlük 1 m² sinden ………………………………………………...   2,50.-TL. 

 

3- İkinci maddedeki pazarcı esnafından soğutucu kullananlar için işgal harcı kadar elektrik ücreti 

alınır. 

   

4-12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yeri 

Yönetmeliğinin 15.maddesinin 1.fıkrasına göre pazar yeri işgal bedeli günlük ve peşin olarak tahsil 

edilir. 

PAZARYERİ KURALLARI 

Pazaryerinde 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan 

Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı 

resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen 

hükümler uygulanır. 

 

9- HUZUREVİ ÜCRETLERİ 

                          

Huzurevi ücretlerinin 01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere 

Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıda şekilde kabulüne  komisyonumuzca oy birliği 

ile karar verildi.  

Huzurevi ücretlerinin Marmaris Belediye Meclisinin 17.02.2004 gün ve 22 sayılı kararı ile 

belirlenen tarifenin sosyal hizmetler kurulunun 2015 yılı için tespit ettiği artış oranına göre 

arttırılarak uygulanacaktır. 

   

10- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK ÜCRET 

TARİFESİ 

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinden alınacak ücret tarifelerinin 

01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu 

doğrultusunda ve aşağıda şekilde kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi.  

 

1) a) Su verme hizmet ücreti1 araçlık( 5 m3)……….……   120,00.-TL. (KDV Dahil) 

b) Su verme hizmet ücreti  (3 m3) ...............................     80,00.-TL. (KDV Dahil) 

2) Moloz ve bahçe artıklarının eski çöp sahasına nakil ücreti 

a) Traktörle ………………………………………………     80,00-TL. (KDV Dahil) 

b) Kamyon ile ……………………………………………   150,00-TL. (KDV Dahil)  

11- PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER 

Park ve Bahçe Müdürlüğü Hizmetlerinden alınacak ücret tarifesinin 01.01.2015 tarihinden 

itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıda 

şekilde kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi. 
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AĞAÇ BUDAMA HİZMET ÜCRETİ 

 

 Bir işçinin aletli olarak 1 saatlik çalışma ücreti ……………..    50,00.-TL. (KDV Dahildir) 

Yukarıda belirtilen ücret işyerleri için 2 katı olarak uygulanır. 

12- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK 

ÜCRETLER 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetlerinden alınacak ücret tarifelerinin 01.01.2015 

tarihinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve 

aşağıda şekilde kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.  

1) Kullanım alanı 300 m2'ye kadar olan işyerleri İşyeri İnceleme ve Tespit Rapor Ücreti m2 

…………………………………………………………………………………        8,00-TL. 

2) Kullanım alanı 300-500 m2 arası olan işyerleri İşyeri İnceleme ve Tespit Rapor Ücreti m2 

…………………………………………………………………………………        7,00-TL. 

Bu bentte uygulanacak ücret tarifesine 300 m2'ye kadar olan 8,00-TL'lik 1.maddedeki dilim 

uygulanacaktır. 

 

3) Kullanım alanı 500 m2 üzeri olan işyerleri İşyeri İnceleme ve Tespit Rapor Ücreti m2 

…………………………………………………………………………………        6,00-TL. 

 

 

Bu bentte uygulanacak ücret tarifesine 300 m2'ye kadar olan 8,00-TL.'lik 1.maddedeki 

dilim uygulanacaktır. 300 m2'den 500 m2'ye kadar olan ücret tarifesine 2.maddedeki 7,00-TL.'lık 

dilim uygulanacaktır. 

 

4) 4250 sayılı kanunun 9.maddesi gereğince tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulundan 

satış belgesi almak isteyenlerin belediyemizden talep ettikleri mesafe uygunluk (işyeri ile okul, 

cami, eğitim kurumu ve dershanelere en az 100 metre mesafe bulunması) belgesi ücreti: 

 

a) İçkili Restaurant, İçkili Kafeterya, Bar, disco vb. işletmelerden yeni ruhsat alanlardan ve belge 

yenilenmesi talebinde bulunanlardan: ………………………………....  1.000,00-TL. 

 

b) Market, Büfe, Tekel bayii, perakende alkollü içecekler ve tütün mamulleri satışı vb. 

işletmelerden yeni ruhsat alanlardan ve belge yenilenme talebinde bulunanlardan ……..     500,00-

TL. 

 

Belge ücretlerine kdv dahildir. Yeni ruhsat müracaatlarında ruhsat harçları ile birlikte, ruhsatı 

mevcut olup belge yenileme talebinde bulunanlardan ise başvuru esnasında peşin tahsil edilir. 

 

5)Mes'ul Müdür Belgesi ücreti …………………………………..........   200,00-TL. alınmasına, 

 

6) Gıda Sicil Belgesi ücreti 300,00-TL. alınmasına, (ücret ilgililerin yazılı taleplerini müteakip 

peşin ve makbuz karşılığında tahsil edilir) 

 

7) Belediyemiz sınırları içerisinde işletmeler tarafından yüksekliği 3 metrenin üzerinde olan direk 

ve kaideler üzerinde yükseltilen reklam tabelaları için direk dikim izin ücreti.  

 

- Özel mülk içerisindeki direklerin metresinden ………………………   150,00-TL. alınmasına. 

- Kamu arazisi içerisindeki direklerin metresinden …………………..   250,00-TL. alınmasına. 

 

(Ücret ilgililerin ilan reklam vergisi beyanname verme ve vergi ödeme dönemlerinde peşin ve 

makbuz karşılığında tahsil edilir. Direk boyu ile ilgili belgelerin işletmeciler tarafından Belediyeye 

sunmaları esastır. Belgesi temin edilemeyen direk ve kaidelerin ölçümü Belediye görevlileri 

tarafından yapılır. 

8) Sanat Sokaklarında bulunan stantlar için kullanım ücretleri; 

Stantlar için ……………………………………………………… 1.000,00TL. alınmasına, 
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(Ücret ilgililerin yazılı taleplerini Basın Halkla İlişkiler birimine iletmeleri üzerine stant ücreti peşin 

ve makbuz karşılığında tahsil edilir. Akabinde stant açılmasına izin verilir. Stantların kullanım 

süreleri 31 Ekim 2014 tarihinde sona erer.) 

 

* Yukarıda 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu maddelerde belirtilen tüm ücretlere katma değer vergisi dahildir. 

 

13- SPOR TESİSLERİNDEKİ HİZMETLERDEN ALINACAK ÜCRETLER 

 

Spor Tesisleri Hizmetlerinden alınacak ücretlerin 01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl 

süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıda şekilde kabulü 

komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 

 

1) YÜZME EĞİTİM MERKEZİNDE UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 

a) Üye aidatı ………………………………………………………......................  130,00-TL. (30 

kullanım)  

b) Üye aidatı ………………………………………………………......................  120,00-TL. (20 

kullanım) 

c) Çocuk kursiyer (5-15 yaş grubu) aylık ………………………......................  100.00-TL. (haftada 

2 gün uygulama) 

d) Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü yüzme lisanslı sporcu aylık ……..  50,00-TL. 

e) Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü yüzme altyapı sporcusu aylık ….. 100,00-TL. 

f) Yüzme Eğitim Tesisi 1 saatlik kulvar kullanım ücreti ………………………...   20,00-TL. 

g) Yüzme Eğitim Tesisi fitnes salonu 1 aylık üyelik aidatı ……………………..   50,00-TL. 

h) Yüzme Eğitim Tesisi sauna 1 saatlik ücreti …………………………………     40,00-TL. 

ı) Yüzme Eğitim Tesisinde yaz okulu uygulamasında; 

- Kreşler için havuz kullanım öğrenci başına 1 seferlik ………………………  10,00-TL.  

- Çırpınma havuzu öğrenci başına 1 seferlik ………………………………....     7,50-TL. 

i) Yüzme Eğitim Merkezinde Oda-kahvaltı konaklama ücreti ………………….   50,00-TL. 

j) Satranç aylık ders ücreti …………………………………………………………  60,00-TL. 

(Haftada 1 gün uygulama) 

- Satranç turnuvalarında turnuva katkı payı kişi başı ………………………….  20,00-TL. 

2) YÜZME EĞİTİM MERKEZİNDE YAZ UYGULAMASI (01 TEMMUZ - 01 EKİM) 

 

a) Haftada 2 gün uygulama aylık kursiyer ücreti ……………………………...  120,00-TL. 

b) Haftada 3 gün uygulama aylık kursiyer ücreti ……………………………...  150,00-TL. 

c) Haftada 4 gün uygulama aylık kursiyer ücreti ……………………………...  175,00-TL. 

d) Haftada 5 gün uygulama aylık kursiyer ücreti ………………………..........  200,00-TL. (Her bir 

uygulama 1 saat 15 dakikadır.) 

 

3) AMİRAL ORHAN AYDIN KAPALI SPOR SALONUNDA UYGULANACAK ÜCRET 

TARİFELERİ 

a) Basketbol 

Aylık ders ücreti ………………………………………………………………......   70,00-TL.’ dir.  

(Haftada 2 gün uygulama) 

 

b) Voleybol 

Aylık ders ücreti …………………………………………………………….........   70,00-TL.' dir. 

(Haftada 2 gün uygulama) 

 

c) Basketbol, Voleybol, Hentbol salon kirası 1 saat …………………...….....    75,00-TL. 

 

d)Masa tenisi 1 saatlik kira ücreti ……………………………………………      3,00-TL. 

 

e) Kreşler için yaz okulu salon kullanım ücreti, basketbol ve voleybol için öğrenci başı 5,00-TL.' 

dir. 

……………………………………………………………………………………………………...  
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*M.E.B. bağlı okullar ve Spor Bakanlığına bağlı kurumların Amiral Orhan Aydın Spor Salonunda 

müsait olan zamanlarda Belediyenin onayı ile ücretsiz salon tahsisi yapılabilir. 

 

* Belediyemize ait Yüzme Eğitim Merkezi ve Amiral Orhan AYDIN Kapalı Spor Salonundaki 

uygulanacak ücret tarifelerinde, kursiyerlerin belgelendirmeleri halinde 2.kardeş kursiyere %50 

indirimli tarife uygulanır. 

 

* Yukarıda 1-2-3 nolu maddelerde belirtilen tüm ücretlere katma değer vergisi dahildir 

 

14- BELEDİYE AMFİ TİYATRO ÜCRETLERİ    

 

Belediyemize ait Amfi Tiyatronun günlük kira bedellerinin 01.01.2015 tarihinden itibaren 

bir yıl süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıda şekilde 

kabulüne  komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi.  

                      

a) Belediyemiz amfi tiyatrosundan günlük ……………… 1.000,00-TL.+KDV ücret alınmasına. 

 

b) Kamu yararına çalışan derneklerden ve Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneğinden 

ve okullardan kira ücreti alınmamasına.   

  

c) Diğer derneklerden (a) şıkkında belirtilen ücretten % 50 indirimli kira ücreti alınmasına.  

 

d) Beldibi Mahallesindeki belediyemize ait amfi tiyatrosundan günlük 250,00.-TL + KDV ücret 

alınmasına. 

15- ÇOK AMAÇLI SALON ÜCRETLERİ  

 

Belediyemize ait Pazar yeri 1.katta bulunan Çok Amaçlı Salon ve İçmeler hizmet binası 

arkasındaki Çok Amaçlı Salon ücretlerinin 01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile 

uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda komisyonumuzca oy birliği ile karar 

veridi. 

 

1) PAZARYERİ 1.KAT ÇOK AMAÇLI SALON 

 

a) Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri salon kiralanması 1000,00-TL. (KDV dahil) (düğün, 

nişan, kına, vb.) 

 

b) Cuma, Cumartesi, Pazar günleri salon kiralanması 2.000,00-TL. (KDV dahil) (düğün, nişan, 

kına, vb.) 

 

c) Pazaryeri 1.kat çok amaçlı salonun kamu yararına çalışan derneklerden kullanımı için ücret 

alınmayacaktır. 

 

d) Çok amaçlı salonunu diğer derneklerden tarafından kullanımında ücret tarifesinin %50’si 

uygulanır. 

 

2) İÇMELER MAHALLESİNDE BULUNAN HİZMET BİNASI SALONUNDA  

 

a) Gece düğün yapanlardan KDV dahil 500,00-TL, 

b) Gündüz düğün yapanlardan KDV dahil 250,00-TL. ücret alınmasına , 

c) Kültürel ve sosyal faaliyetlerden 

- Gece KDV dahil 100,00-TL. 

- Gündüz KDV dahil 50,00-TL.  

- Ücret karşılığında yapılan kültürel ve sosyal faaliyetlerden KDV dahil 500,00 TL ücret 

alınmasına, 

Uygulama esasları ücret ilgililerinin yazılı taleplerine müteakip peşin ve makbuz karşılığında tahsil 

edilir. 

16- BELEDİYE KANTAR TARTI ÜCRETİ     
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Belediyemize ait kantar tartı ücretinin 01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile 

uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıda şekilde kabulüne 

komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi..  

 

17- MARMARİS BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BEYAN SURET 

ÜCRETİ 

 

01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere Marmaris Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünce verilecek her türlü beyan suretlerinin her birinden 5,00.-TL. (KDV 

dahildir) ücret alınmasına  komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 

 

18- TUVALET ÜCRET TARİFESİ 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait tuvaletlerde uygulanacak ücret tarifesinin 01.01.2015 

tarihinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve 

aşağıda şekilde kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi. 

 

a) Tuvalet giriş ücreti KDV dahil 1,00-TL. 

 

b) Tuvalet bünyesindeki duşlarda uygulanacak ücret KDV dahil 5,00-TL. 

 

 

19- NİKAH HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ 

 

Nikah Hizmetleri Ücret tarifesinin 01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile 

uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıda şekilde kabulüne 

komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 

 

1) HAFTA İÇİ BELEDİYE HİZMET BİNASI  

-Nikah salonu hizmet bedeli (saat 08.00-12.00 ila 13.00-17.00)… 100,00-TL. 

 

2) HAFTA İÇİ BELEDİYE HİZMET BİNASI 

- Nikah salonu hizmet bedeli (saat 17.00 den sonra) .................... 150,00-TL. 

 

3) Hafta sonu dış nikah  özel salon nikah hizmet ücreti ..........150,00-TL. 

 

4) Dış nikah özel salon nikah hizmet ücreti (köyler, gemi) ......250,00-TL. 

* Nikah hizmet ücretlerine KDV dahildir. 

        

         5393 sayılı Belediye Kanunun madde 18 (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 

ilgili maddeleri uyarınca Marmaris Belediyesi tarafından hazırlanan  2015 yılında uygulanacak olan  

Tarife ve Harçların  yukarıdaki Marmaris Belediyesince teklif edildiği şekilde olmasına oy birliği 

ile  komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

        5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Marmaris Belediyesinin 

2015 Yılı Gelir Tarifesi için Marmaris Belediye meclisinin 164 nolu kararının Meclisimizce 

kabulünü, Arz   ederiz.  Denilmektedir. 

 

 Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

 5393 sayılı Belediye Kanunun madde 18 (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 

ilgili maddeleri uyarınca Marmaris İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan ve 164 nolu meclis kararı 

ile kabul edilen, ilçe Belediyesince teklif edildiği şekilde olması Komisyonca uygun görülen 2015 

yılında uygulanacak olan Tarife ve Harçlar, Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne; 5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE 

KARARVERİLDİ. 
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