
A

Yasal Dayanak

Hesap şekli: 

İnşaat Alanı İnşaat Alanı

01--100 0,75 0-25 3

101-120 1,5 26-50 4,5

121-150 2,25 51-100 6

151-200 3 101…… 7,5

201 ….. 3,75

Ödenmesi:

B Kayıt ve Suret Harcı

Yasal Dayanak

Hesap şekli: İlgili kanunlarda belirlenmiştir.

Tarifesi: 

Ödenmesi: Hesaplanan tutar peşin olarak ödenir.

C İmar İle İlgil Harçlar

C-1 Plan ve Proje Tasdik Harcı

C-2 Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyat Harcı

C-3 Yapı Kullanma İzin Harcı

Yasal Dayanak

Hesap şekli: 

ticaret konut

Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m2 için ) 0,12 0,09

Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı 0,35 0,3

Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m
2
 için)         0,11 0,09

Ödenmesi:

Ç İşgal Harcı

Yasal Dayanak

Hesap şekli:

bir günlük beher metrekare ücreti 1,20 TL (bir lira 20 kuruş)

T.C.

İLKADIM BELEDİYESİ

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Bina İnşaat Harcı

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu madde Ek-1

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu madde  80

2005/8730 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  belirlenmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu madde 52-57

İşgal Eni: Köşebaşına rastlayan parsellerde; parselin geniş cephesinde 3 mt, dar cephesinde ise 1mt,

tek yola cepheli parsellerde; 3mt olacak şekilde İmar Durum Belgesinde belirtilir.

Binanın işgale konu cephesinin parsel sınırından daha içeri çekildiği durumlarda; çıkmalar, güneş kırıcılar, motifler, çatı

saçakları vb dahil olmak üzere binanın en dış noktasının izdüşümünden parsel sınırına kadar olan mesafe işgal eninden

düşülür. 

İşgal Alanı: İşgal eni ile parsel cephe uzunluğunun çarpılması sonucu elde edilen alandır. 

İşgal Gün Sayısı: Yapı Kontrol Müdürlüğünce işyeri teslim tutanağının onaylanması ile başlar, iş bitirme tutanağının (kısmi

ya da tamamına) onaylanması ile sona erer. 

İdarece yapılan inceleme sonucunda uygun bulunması halinde; binanın işgale konu cephesindeki dış cephe imalatlarının

tamamlanmış olması (kaplama, boya, iskele işleri vs) koşuluyla ekinde fotoğraflarla, fenni mesullerce düzenlenen işgalin

sonlandırıldığına ilişkin raporun Belediyeye sunulduğu evrak kayıt tarihi, işgal günü sonu olarak alınır.

          İşgal Harcına konu yapı ruhsatı ve iskele izin belgesi işlemlerinde İdarece, işgal izin belgesi düzenlenir.

2014/5896 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  belirlenmiştir.

Harcın Hesap Şekli, Tarifesinin ve Ödenmesinin Belirlenmesi

2005/8730 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  belirlenmiştir.

Harcın Hesap Şekli, Tarifesinin ve Ödenmesinin Belirlenmesi

2005/8730 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  belirlenmiştir. (1. Grup)

İlgili kanunlarda belirlenmiştir.

Konutlarda brüt alanlar üzerinden, İşyerlerinde genel brüt alan ilgili katsayıyla çarpılarak hesaplanır.

Alan metrekare kesirleri atılır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu madde 79

Harcın Hesap Şekli, Tarifesinin ve Ödenmesinin Belirlenmesi

Harcın Hesap Şekli, Tarifesinin ve Ödenmesinin Belirlenmesi

Tarifesi: 

İlgili kanunlarda belirlenmiştir.

Plan ve proje tasdik harcı; proje türü adeti ile konut ve işyeri genel brüt alanı çarpılarak hesap edilir.

Zemin açma ve toprak izin harcı toplam tesviye edilen alan üzerinden hesap edilir.

Tarifesi: 

Tarifesi: 

 işyerikonut

Hesaplanan tutar peşin olarak ödenir.

 Hesaplanan tutar peşin olarak ödenir.

HARÇLAR

2021 YILI HARÇ VE ÜCRET İLE TAMAMLAMA SİGORTASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER



Ödenmesi:

D Yeni Yapı Ruhsat Ücreti

Tanımı:

Hesap Şekli

TL/ m² 

2,00

3,00

7,00

3,00

5,00

0,50

E

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

F Yeniden Ruhsatı Ücreti

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

G Diğer Ruhsat Ücretleri

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

Ğ Yanan Yıkılan Yapılar Formu Ücreti

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

H Numarataj Ücreti

Tanımı:

Hesap Şekli

Teknik Eleman Ücreti, Mimari Proje Onay Ücreti, Statik Proje Onay Ücreti, Zemin Etüt Onay Ücreti, Makine - Elektrik - Isı

Yalıtım - Tesisat Proje Onay Ücreti, Proje Tescil Ücreti, Denetim safhaları ( temel, temel üstü kontrol ücretlerini)

kapsamaktadır.

Yapı ruhsatı düzenlenmeden önce bir yıllık işgal harcı tutarı tahakkuk ettirilir.

Yapı kulanma izin belgesi düzenlenirken; işyeri teslim tutanağı ile iş bitirme tutanağının onaylandığı(onay tarihleri hariç olmak

üzere) tarihler arasında kalan süre hesap edilir, ruhsat alınırken tahakuk ettirilmiş olan bir yıllık süre haricinde kalan gün

sayısı üzerinden hesaplanan harç tutarı peşin olarak ödenir.

Fenni mesullerce düzenlenen işgalin bitimine ilişkin raporun İdareye sunularak evrak kayıt tarihi almamış olması halinde

herhangi bir hak talep edilemez.

Yeni yapı ruhsatı müracaatlarında; Teknik Eleman Ücreti, Mimari Proje Onay Ücreti, Statik Proje Onay Ücreti, Zemin Etüt

Onay Ücreti, Makine - Elektrik - Isı Yalıtım - Tesisat Proje Onay Ücreti, Proje Tescil Ücreti, Cephe İnceleme Ücreti, Denetim

safhaları ( temel, temel üstü  kontrol ücretlerini) kapsamaktadır.

Ek bina ve Restorasyon Ruhsatı da yeni yapı gibi değerlendirilecektir.

ÜCRETLER

Alan: Konut alanında; konut genel brüt alanı,

                               işyeri genel brüt alanı, 

        Diğer kullanım fonksiyonlarında toplam inşaat alanıdır.

Alan ile m² birim değeri çarpılarak hesaplanacaktır. 

Düzenlenen bir ruhsat birden fazla fonksiyonu içeriyorsa ruhsat ücreti her fonksiyon için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Yukarıda belirtilenlerin ruhsatlar haricinde talep edilen tüm ruhsatlara ilişkin yapılan işlemleri kapsar.

Düzenlenen her blok için ayrı ayrı alınır.

Hatalı veri girişlerinden kaynaklanan değişikler ücrete tabi değildir. 

Yapı inşaat alanı 500 m
2
 ve altında olan binalarda ücretin yarısı alınır.

Düzenlenen bir ruhsat birden fazla fonksiyonu içeriyorsa ruhsat ücreti her fonksiyon için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Tek ruhsat için 600,00 TL (altıyüz Türk Lirası)

Tek ruhsat için 600,00 TL (altıyüz Türk Lirası)

Bağımsız bölümlere yapılacak numaralandırma işlemlerini kapsar.

Mesken ve diğer kullanıma ilişkin bağımsız bölüm adetleri ile tarife kısmında belirtilen değerlerin çarpımı ile hesap edilir.

Proje tadilatı ile bağımsız bölüm değişikliği olması halinde değişen bağımsız bölümlerin ücretleri alınır. 

Tek ruhsat için 600,00 TL (Altıyüz Türk Lirası) ile artan inşaat alanından gelen değer toplanır.

İnşaat alanlarında artış olması halinde artan genel brüt alan üzerinden, yeni yapı ruhsatında belirtilen şekilde hesap edilir.

İnşaat alanında azalma olması halinde iade yapılmaz.

Yeni yapı ruhsat ücretinde belirtilen şekilde hesap edilir.

Hatalı veri girişlerinden kaynaklanan değişikler ücrete tabi değildir. 

Düzenlenen bir ruhsat birden fazla fonksiyonu içeriyorsa ruhsat ücreti her fonksiyon için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Yeni yapı ruhsat ücreti hesabına göre bulunan değerin dörte biri alınır.

Yıkım ruhsatı düzenlenmesi ile ilgili işlemleri kapsar.

Düzenlenen her blok için ayrı ayrı alınır.

Hatalı veri girişlerinden kaynaklanan değişikler ücrete tabi değildir. 

Yapı ruhsatına tabi proje tadilatlarında alınır.

Teknik Eleman Ücreti, Mimari Proje Onay Ücreti, Statik Proje Onay Ücreti, Zemin Etüt Onay Ücreti, Makine - Elektrik - Isı

Yalıtım - Tesisat Proje Onay Ücreti, Proje Tescil Ücreti, Denetim safhaları ( temel, temel üstü kontrol ücretlerini), kurumlara

bildirim ücretini kapsamaktadır. 

Konut Alanında
Konut

İşyeri

Kullanım Fonksiyonu

Ücret:

Eğitim Binaları ve bunlara hizmet eden diğer binalar

Tadilat - İlave - Kat İlavesi Ruhsatı Ücreti

Umumi Binalar(eğitim binaları hariç) ve bunlara hizmet eden diğer binalar

Tarım ve Hayvancılık Yapıları ve bunlara hizmet eden diğer binalar

Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri, Depo vb.) ve bunlara hizmet eden diğer binalar



TL/ Adet

80,00

200,00

I

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

İ

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

J

Tarifi:

Hesap Şekli

Ücret:

K

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

L

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

M

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

N

Tanımı:

Parselde inşai faaliyete konu olmaksızın, imalat yerinden hazır olarak teslim alınan ve kullanım yerine konan, alanı 25 m
2

'yi 

yüksekliği 3mt'yi geçmeyecek şekilde konteyner tipi yapıya ilişkin İdarece belirlenen fotmata uygun olarak düzenlenen belge

ile geçici izin verilmesi için yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Parsel bazında birden fazla konteyner konulmasına müsade edilmez.

1.000,00 TL (bin Türk Lirası)

Geçici Konteyner Kullanma İzin Belgesi

Tek asansör için belirlenen ücret alınır. 

Binada birden fazla asansör yer alıyorsa her asansör için ayrı ayrı hesaplanır.

Ücret:

Tek Asansör için 500,00 TL (beşyüz Türk Lirası)

Konut

Diğer

Kullanım Fonksiyonu

Kat irtifağı kurulması için yapılacak olan proje incelemeleri onaylar ve Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi ile ilgili işlemleri

kapsar. 

Düzenlenen her blok için ayrı ayrı alınır.

Hatalı işlemlerden kaynaklanan değişiklikler ve yeniden gönderimler ücrete tabi değildir. 

İlk kat irtifağı ücreti ruhsat aşamasında alınır.

İlk irtifak kurulma işleminden sonra yapılan her irtifak işlemi için yeniden alınır.

Asansör Ruhsat Ücreti

Binalarda bulunan Asansörlerin ruhsatlandırılmasına kadar yapılan denetim, yazışma ve belge ücretlerini kapsamaktadır.

Parsel bazında her belge düzenlendiğinde alınır.

Hatalı işlemlerden kaynaklanan değişiklikler ücrete tabi değildir.

İlk belge ücreti ruhsat aşamasında alınır.

İlk belge düzenlenmesinden sonra yapılan her belge düzenleme işlemi için yeniden alınır.

Tek parsel için 250,00 TL (ikiyüzelli Türk Lirası)

Kat İrtifağı Ücreti 

Tek blok için 300,00 TL (üçyüz Türk Lirası)

İlkadım Belediyesince; ilgili parsele, parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde imar planlarında kamunun kullanımına

ayrılmış bir alana imar yönetmeliği uyarınca ağaç dikilmesi işlerini kapsar.

İmar yönetmeliği hükümlerince binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30,00 m
2
’si için bir ağaç ücreti yapı

kullanma izin belgesi düzenlenmesi aşamasında alınır.

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi aşamasında parselin ihtiyacı adedince ağaç dikimi işleminin Müteahhit tarafından

yapıldığına ilişkin bildirime istinaden yerinde yapılan kontrolde uygun görülmesi halinde ücret tahsil edilmez.

Proje tadilatı sonrasında ihtiyacın artması halinde artan adet kadar ücret alınır.

1 ağaç için 50,00 TL (elli Türk Lirası)

İnşaat Tanıtım Talebası Ücreti

İlkadım Belediyesince yapı yerinde düzenlenen ruhsat bilgilerini içerir tabelanın yapılması işlerini kapsar.

Yaptırılan tabela Müteahhit tarafından; Makine İkmal Müdürlüğünden teslim alınıp parselin yola cephe kısmına Yapı

kullanma izin belgesi alınıncaya kadar görünür şekilde sabitlenir. 

Ruhsat bilgilerinde değişiklik olması halinde müteahhit tarafından tabela bilgileri yenilenir.

Parsel bazında bir kereye mahsus olmak üzere alınır.

Tanıtım tabelası ücreti ruhsat aşamasında alınır.

Tek parsel için 750,00 TL (yediyüzelli Türk Lirası)

Ağaç Dikme Ücreti

Dış Cephe İskele Kullanım İzni

Mevcut binaların dış cephesinde tamirat, ısı yalıtımı uygulaması, güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri uygulaması vb

nedenlerle dış cephe iskelesi kullanılması talebi üzerine İdarece belirlenen fotmata uygun olarak düzenlenen Fenni Mesul

Taahhütnamesine ile izin verilmesi için yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Hafriyat Taşıma ve Kabul Belgesi Ücreti

Samsun Büyükşehir Belediyesinin atık taşıma kabul belgesi sistemine gerekli veri girişleri, belge düzenlenmesi ve onaylanması

işlemlerini kapsar.



Hesap Şekli

Ücret:

O

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

Ö

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

P

Tanımı:

Hesap Şekli

Bölge ücret

1 10.583,67

2 8.565,14

3 7.364,93

4 5.400,95

5 3.000,53

R

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

Ş

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

T

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

U

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye

ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve

pencere değişimi gibi yapı ruhsatı gerektimeyen faaliyetlere ilişkin İdarece yapılacak kontroller ve gerekli izinlerin verilmesi

işlerini kapsar.

Parsel bazında gelen talebe istinaden alınır.

İşgal söz konusu ise 1 aylık işgal harcı belge düzenlenmesi aşamasında alınır. 

İşin bitirildiğine ilişkin yapılan müracaatta 1 aydan daha kısa sürede tamamlandığı tespit edilirse kalan gün sayısı kadar harç

tutarı iade edilir.

İşin bir aydan daha uzun sürede bitirildiği İdarece anlaşılması halinde çalışılan gün sayısı kadar ilave harç alınır.

250,00 TL (ikiyüzelli Türk Lirası)

500,00 TL (beşyüz Türk Lirası)

İş Deneyim Belgesi Ücreti

İdarece düzenlenecek iş deneyim belgesi işlemlerini kapsar.

Düzenlenen belge adeti üzerinden alınır.

Tek müracaatta aynı kişi adına birden fazla iş deneyim belgesi düzenlenmesi halinde, ek belge sayısı kadar ilave belge ücreti

ayrıyeten alınır.

İlk belge ücreti: 700,00 TL (yediyüz Türk Lirası)

ilave belge ücreti: 250,00 (ikiyüzelli Türk Lirası) alınır.

Teşekkür Belgesi Düzenlenmesi Ücreti

Sözleşme süresi içinde tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi düzenlenen inşaatlarda; yapı müteahhitinin talebi, yetkili yapı

denetim kuruluşunun uygunluk görüşü, Yapı Kontrol Müdürlüğünün onayıyla İdarece hazırlanacak formatta düzenlenecek

teşekkür belgesi işlemlerini kapsar.

Ücretlendirmeler parsel bazında yapılır.

3.000,00 TL (üçbin Türk Lirası)

Yapı İzni Ücreti

İmar kanunun 27. maddesi gereğince yapı ruhsatı aranmayacak yerlerde, yeni yapı ruhsatı ücretinde belirtilen işlemleri kapsar.

Ücretlendirmeler parsel bazında yapılır.

Bu ücret haricinde ücret alınmaz.

Ücret:

Ruhsat Dosyası Örneğinin Bilgisayar Ortamında Verilmesi

Banka ekspertizi ve mahkeme dosyalarına ilişkin bilirkişi incelemelerinde veya mal sahibince yapılan talep üzerine taranmış

ruhsat dosyasının bilgisayar ortamında bir nüshasının verilmesi işlemlerini kapsar.

Proje üzerinde belirtilen toplam yapı inşaat alanının beher m
2
 'si için alınır.

Proje ve eklerinin İdareye sunulması sırasında ücreti ödenir.

1 TL (bir Türk Lirası)

Otopark Ücreti

22.02.2018 tarihinden önce yayınlanan otopark yönetmelikleri hükümlerine göre alınması gereken otopark ücretidir.

Avan Proje Onay Ücreti

Yapı sahibinin talebi üzerine onaylı İmar durum belgesi ve plankote ekinde sunulacak mimari avan projenin, İmar

yönetmeliklerine göre incelenmesi ve avan proje olarak onaylanması işlerini kapsar. 

Parsel bazında bir kereye mahsus olmak üzere alınır.

İşgal söz konusu ise 1 aylık işgal harcı belge düzenlenmesi aşamasında alınır. 

İşin bitirildiğine ilişkin yapılan müracaatta 1 aydan daha kısa sürede tamamlandığı tespit edilirse kalan gün sayısı kadar harç

tutarı iade edilir.

İşin bir aydan daha uzun sürede bitirildiği İdarece anlaşılması halinde çalışılan gün sayısı kadar ilave harç alınır.

İş sahibi tarafından; İş sağlığı güvenliği hizmeti alınarak işin yaptırılması halinde 100 TL, diğer durumlarda 1.000,00 TL (bin 

Türk Lirası)'na işgal harcından gelen tutar var ise ilave edilir.

Yapı ruhsatı Gerektirmeyen İnşai Faaliyetler

Ücretlendirmeler parsel bazında yapılır.

Mahkeme bilirkişisi tarafından davaya esas inceleme yapılmak üzere talep edilen dosyalardan ücret alınmaz.

120,00 TL (yüzyirmi Türk Lirası)

İmar durumunda belirtilen otopark bölgesi ile parselinde karşılanamayan otopark adedinin çarpılması ile bulunur.



Ü

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

V

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

Y

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

Tanımı:

Uygulama Esasları:

Teminat 

tutarı/tamamlama 

sigortası

P

Tanımı:

Hesap Şekli

Ücret:

Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücret

İskan aşamasında alınması gerekli tüm ücretler tek kalemde belirlenmiştir.

Bu ücret: Teknik Eleman Ücreti,Fotoğraf Tasdik Ücreti, Makine - Elektrik - Isı Yalıtım - Tesisat Ücreti, Denetim Ücreti, Kat

Mülkiyeti Tesis Ücreti, Asansör Ücreti,Konteynır Ücreti vb. tüm ücretleri kapsamaktadır. Ayrıca iskan aşamasında, belirlenen

bu ücretten başka ücret alınmayacaktır.

Yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanacaktır. 

Beher metrekare için 0,80 TL (seksen Kuruş)

3- Kanunlarda belirtilen muafiyetler saklıdır.

Düzenlenen her blok için iskan aşamasında ayrı ayrı alınır.

Hatalı işlemlerden kaynaklanan değişiklikler ve yeniden gönderimler ücrete tabi değildir. 

İlk kat irtifağı ücreti ruhsat aşamasında alınır.Tek blok için 300,00 TL (üçyüz Türk Lirası)

MUAFİYETLER

1- Kamuya ait taşınmazlar üzerinde kamunun kullanımına mahsus yapılan (üniversite, okul, hastane, kütüphane, ibadethane, spor tesisi, kültür ve

sanat yapıları vb. ile bunların müştemilatları) yapılar ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumu yapılarından ruhsatlara ilişkin ücretler alınmaz. 

4- Vakıflar Genel Müdürlüğü veya mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde kamunun kullanımına mahsus yapılacak yapılara ilişkin ücret

alınmaz. 

TAHSİLATLAR

1- Ücretler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine dayanmaktadır.

2- Ücretlere KDV dahildir. 

Tebligat Ücreti

Yapı müteahhitleri, şantiye şefleri, yapı denetim kuruluşlarına yapılacak olan tebligatlarda, özellikle umumun sağlık ve

selametini, can ve mal güvenliğini etkileyecek nitelikte acil tedbir alınmasını gerektirecek fiillerden dolayı yapılması zaruri ve

ivedi işleri kasar.

Parsel bazında tek sefere mahsus olmak ilgilisinden üzere alınır.

İlk tebligat ücreti ruhsat aşamasında alınır.

İlgilisince Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kayıtlı geçerli elektronil posta adresinin İdareye sunulması halinde ücret

alınmaz.

 1.000,00 TL (bin Türk Lirası)

Kayıt altına alınan müteahhitlerin farklı parseller üzerinde kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak yapı müteahhitliğinin

üstlenilmesi talebinde bulunması halinde; yapı ruhsatı düzenlenme aşamasında tamamlama sigortası yaptırılması zorunludur.

Abonelik İşlem Ücreti

Abonelik talebine istinaden dosya incelemesi ve ilgili kurumlara bildirim yapılması işlerini kapsar.

Başvurusu yapılan her bağımsız bölüm için ayrı ayrı alınır.

Birden fazla kurumu ilgilendiren abonelik talebinde ilave ücret alınmaz.

Tek bağımsız bölüm için 200,00 TL (ikiyüz Türk Lirası)

3- İmar hizmetleri harç ve ücreti müracaat tarihindeki yılın tarifesiyle tahsil edilir. Bu ücret tarifesi hükümleri 04.06.2021 - 31.12.2021 tarihleri

arasında geçerli olup Yapı Kontrol Müdürlüğünce uygulanır.

2- 1. ve 2. derece şehit yakınları ile Gazi ve 1. ve 2. derece gazi yakınlarının kendilerine geçici yetki belgesi düzenlenmiş olmak ve bu durumun

resmi belge ile tesvik edilmiş olması kaydıyla yapılan yapı ruhsatı müracaatlarında ücret alınmaz, yapı ruhsatı haricinde yapılan taleplere ilişkin

için ücret alınmaz.

a) Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde belirtilen inşaat bitim süresinin tamamlanmış olmasına rağmen yapı kullanma izin

belgesinin düzenlenmemiş olması nedeniyle parsel maliklerince İdareye yazılı olarak şikayette bulunulması üzerinden 6 ay

geçtiği halde halen yapı kullanma izin belgesinin alınmamış olması,

b) Yapı ruhsatının süre nedeniyle hükümsüz hale gelmiş olmasına rağmen yapı kullanma izin belgesi düzenlenmemiş olması

halinde ilgili parselde yapım işini üstlenen müteahhitler İdarece kayıt altına alınır.

* Yukarıda ifade edilen durumun Müteahhitin kusurundan kaynaklanmadığı mahkeme kararıyla veya İdarece tespit edilmesi

halinde tamamlama sigortası zorunluluğu aranmaz. 

*İlgili Müteahhit tarafından; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bina

tamamlama sigortasının yaptırılacaktır.

TAMAMLAMA SİGORTASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Kat Mülkiyeti Ücreti 

Kat mülkiyeti kurulması için yapılacak olan proje incelemeleri onaylar ve Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi ile ilgili işlemleri

kapsar. 



4- Bu ücretler ilişkin Mecliste aksine bir karar alınmadıkça her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru

da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır. 


