
GELİRİN 

TÜRÜ

GELİRİN 

DAYANAĞI
BİRİMİ

2017 MALİ 

YILI GELİR 

ÜCRET 

TARİFESİ 

(₺-KDV 

DAHİL)

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 275.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 1,100.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

mt 110.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

mt 385.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 3,300.00 ₺

ADET 

(CADDELERDE)
5,500.00 ₺

ADET 

(SOKAKLARDA)
3,300.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 550.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 550.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 5,500.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

mt 33.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

mt 55.00 ₺

GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI GELİR ÜCRET TARİFESİ

GELİRİN ADI

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

Aykome Yaptırım (Ceza) Bedelleri

Ücret

Meclis Karar Tarihi: 17.11.2016                                                 Meclis Karar No: 383

Çalışma süresi ve bitiminde çalışma mahallinde moloz ve inşaat artığı 

(dolgu veya inşaat malzemesi vs.) bırakıldığı tespit edildikten sonra 24 

saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda düzenlenen 

her bir tutanak için uygulanacak yaptırım bedeli

Saha dolabı, kutu vb. çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edildikten 

sonra 24 saat içerisinde ruhsat başvurusunun yapılmaması durumunda 

her bir adedi için uygulanacak yaptırım bedeli

Kazısız çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edilmesi durumunda her bir 

tutanak için uygulanacak yaptırım bedeli

Kazıdan çıkan malzemenin tekrar dolgu olarak kullanıldığı tespit 

edildikten sonra 24 saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi 

durumunda her bir metre için uygulanacak yaptırım bedeli

Altyapı çalışmalarında asfalt kesme makinesinin kullanılması gerektiği 

durumlarda, kullanılmadığı tespit edildiğinde metre başına 

uygulanacak yaptırım bedeli

Çalışmalar esnasında hiçbir trafik ve emniyet tedbirinin alınmadığı 

tespit edildiğinde uygulanacak yaptırım bedeli

Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarında açık menhol, vana odası vb. 

bırakılmaz, devam eden işlerde ise üstü emniyetli bir malzeme ile 

kapatılır. Aksi davranıldığı tespit edildiğinde, tutanakla sahada uyarı 

yapılır. 24 saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi 

durumunda,  her menhol ve baca adedi için uygulanacak yaptırım 

bedeli

Açık bırakılmış, kaybolmuş veya zarar görmüş menhol, rogar vb. 

yapıların tespit edildikten sonra sorunun 2 gün içerisinde 

giderilmemesi durumunda her bir yapı için uygulanacak yaptırım bedeli

Her türlü emniyet tedbirinin yetersizliği durumunda her bir tutanak için 

uygulanacak yaptırım bedeli

Altyapı çalışmalarında boru gömleklemesi veya standartlarda belirtilen 

dolgunun üzerine ikaz bandının konulmadığı tespit edildikten sonra 24 

saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda her bir 

metre için uygulanacak yaptırım bedeli

Gece açık bırakılan tranşeler de her metre için uygulanacak yaptırım 

bedeli (doğalgaz çelik hat çalışmaları ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 

yapmış olduğu şebeke çalışmalarının test noktaları hariç)
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Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 550.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 1,100.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 550.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 550.00 ₺

MT 

(CADDELERDE)
220.00 ₺

MT

(SOKAKLARDA)
110.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 1,100.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 3,300.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 2,200.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

mt 55.00 ₺

Ücret

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

ADET 1,100.00 ₺

Aykome 

Yönetmeliği 

26.Md

Ücret

Beton atılması şartı ile izin verilen çalışmalarda beton atılmadığı tespit 

edildiğinde caddelerde ve sokaklarda her bir mt için uygulanacak 

yaptırım bedeli

Kontrol çukurlarının aynı gün içerisinde kapatılmaması durumunda 

tutanak başına uygulanacak yaptırım bedeli

Kontrol çukurlarında makineli kazı yapıldığı tespit edildiği takdirde 

tutanak başına uygulanacak yaptırım bedeli

Üstyapı ve altyapı çalışmalarında muayene bacaları, menhol, rogar vb. 

yapıların inşaat malzemesi veya moloz ile doldurulmasının tespit 

edildikten sonra 24 saat içerisinde temizlenmemesi durumunda  her bir 

menhol, rogar vb. için uygulanacak yaptırım bedeli 

Üstyapı veya altyapı çalışmalarında menhol vb. yapıların müdahale 

edilemeyecek şekilde çalışmayı yapan firma tarafından kapatılması 

(örtülmesi) durumunda, her biri için uygulanacak yaptırım bedeli

Çalışma ile ilgili bir tabela bulundurulmaması durumunda uygulanacak 

yaptırım bedeli 

(Arızalar için bu bilgilendirme tabelası bulundurma zorunluluğu 

yoktur. Kurum tabelalarının bulunması yeterlidir.)

Çalışma ile ilgili bir tabela bulundurulmaması durumunda tutanakla 

tespit edildikten sonra 24 saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi 

durumunda uygulanacak yaptırım bedeli  

(Arızalar için bu bilgilendirme tabelası bulundurma zorunluluğu 

yoktur. Kurum tabelalarının bulunması yeterlidir.)

Sahada çalışan elemanların iş elbiseleri giymediği tespit edildikten 

sonra 24 saat içerisinde gerekli kıyafetler temin edilmediği takdirde 

tutanak başına uygulanacak yaptırım bedeli

Kazı çalışmalarında kanal dolgusunun standartlara uygun 

sıkıştırılmaması (kompaktör kullanılmaması, kademeli serim 

yapılmaması gibi) durumunda her bir mt için uygulanacak yaptırım 

bedeli

Altyapı kurumları tarafından diğer altyapı kurumları ile çakıştıkları 

noktada açılan kanalların ilgili kurumun standartlarına uygun 

kapatılmadığı tespit edildikten sonra 24 saat içerisinde eksikliğin 

giderilmemesi durumunda tutanak başına uygulanacak yaptırım bedeli
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