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A) Su tankeri ile içme suyu verilmesi ücreti; ( Kamu Kurumları, KiT'ıer, BiT'ıer, komu yararına çolışan Dernek ve Vokıflara) 2021 2022

7) Su tankeri ile su verilmesi (L Tonu) 40,00 45,00

B) Su tankeri ile içme suyu verilmesi Ücreti;( Her türlü özel teşebbüs, işletme ve kuruluşlor, özel Soğlık Kurumlarına, özel
Eğitim Kıırumlarına, özel Yurtloro, Ticorethanelere, Fabrikalara, EndüstriyelTesislere, ofislere, Yotaklı tesislere, Toplanma
amaçlı tesislere, depolomo alonlorıno, konut ve meskenlere)

202r 2022

7) Su runkeri ile su verilmesi (1Tonu) 100,00 115,00

C) Su tahİiyesi (saat olorak) Ücreti ( Genel olarak Afet durumlorında ücretsiz) (özel isteğe bağlı ücretli, qncak (Kamu
Kurumlorı, KiT'ler, BiT'ler, komu yararına çalışon Dernek ve Vakıflora ücretsiz)

2021 2022

7) Su tohliyesi (1 saat'ıik) L soote kodar olan çalışmolor 1- saatlik sayılır, 200,00 230,00

o1 itfoiye Dairesi Boşkan!ığından itfoiye hizmet araçlorının tolebi halinde, personeli ile birlikte tohsisinde alınacak ücret
(Kamu Kurumlorı, KiT'ler, BiT'ier, komu yororına çahşon Dernek ve Vakıflarına verilmesi ücretsiz)

207L 2022

ı) itfaiye Hizmet orocının şoför ile birlikte tohsis ücreti (1 soatlik) 1- soate kador olon çolışmalor L saatlik sayılır 500,00 575,00

2) itfaiye Hizmet aracında görevli personelin ücreti (1 saatlik) L saate kqdar olan çalışmalqr 1 saatlik sayıIır. 100,00 115,00

E) Merdiı,en Arocı ile yapılon Hizmetler Karşılığında Alınocak Ücret (Kamu Kurumlorı, KiT'ler, BiT'ler, komu yororına çalışon
Dernek ve Vakıflara verilmesi ücretsiz)

702t 2022

1) Merdivenli drocın şoför ile birlikte çalışması ücreti (L saatlik) L saote kador olon çolışmalar 1 soatlik soyılır' 2.100,00 2.400,00

2) Merdiven aracı operotörü görevli personelin ücreti (L saotlik) L saate kodar olan çalışmolar 1 sootlik sayılır 125,00 145,00

F)Tüp Dc,lum Ücretleri 202r zo22

1) 200 Barlık oksijen Tüpü Dolum Ücreti 75,OO 85,00

2) 300 Borlık oksijen Tüpü Dolum Ücreti 80,00 90,00

Notlar:
. Bu ücretler, Büyükşehir Belediyesi hudutları dohilinde geçerlidir. Büyükşehir Belediye hudutlorı harici 5. km.'ye kodor %100, doha uzck yerlerde

ise 7j 300 zamlı olarak ücret alınocok, ayrıca Büyükşehir Belediye Boşkonının do oluı'u olınacaktır.
. Toplu olarok holko verilen içme suyundon; Kızılay, ibodethoneler, Muhorip Goziler Cemiyeti, Kışlalar, Emniyet Birimleri, Çocuk Esİrgeme Kurumu

ile kimsesiz çocuklaro ücretsiz bakan kreş ve bakım evlerinden hiçbir ücret tolep edilmeden bu hizmetler yerine getirilecektir.
. Genel ofet durumlorında tarifedeki itfoiye hizmetleri ücretsiz yerine getirilir.
. Yukarıdaki ücretlere %78 KDV dahildir.
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G) Bursa Büyükşehir Belediyesi h1aıye Ddiresi Başkanlığı Denetimİnde yetkili Bacd temizleme firmalarınca yopılan baca ve
yağlı kanol temizleme ücretleri:

2021 2022

7) Sobalı Dairelerde Doire boşına ( 10 daireye kadar ) 50,00 60,00

2) SobalıDairelerde Doire başına ( 1'0 daireden fozla her doire için ) 40,00 45,00

3) Doğalgaz veyo sıvl yakıtlı dairelerde daire boşına ( 10 daireye kadar ) 50,00 60,00

4) Doğolgaz veyo sıvı yokıtlı dairelerde doire başına ( L0 doireden fazla ise ) 40,00 45,00

5) Müstokil sobalı bir evin boca temizliği ( 3 kota kodor ) 55,00 65,00

6) Müstokil sobalı bir evin baca temizliği ( 3 kattan fozla ise ) 50,00 50,00

7) Kolorifer kazanı ile bocasının temizliği ( L6 daireye kadar ) 300,00 345,00

8) Kolorifer kozonı ile bacasının temizliği ( 16 doireden fozlo ise ) 370,00 400,00

9) Fobriko veya Sanoyi tipi bocalar ( baca başı ) 185,00 210,00

70) Yoğlı Kanalbacalorı ( her metre için ) 35,00 40,00

77) Davlumboz ve Emiş fanı 100,00 115,00

72) Arızalı veyo Riskliyoğli bocalar (Her metre için)
Pazarlık
Usulü

100,00

Notlor:
o BıJrso Büyükşehir Belediyesi itfoiye Dairesi Boşkanlığı tarafındon yetkili baco temizleme firmaları; Bursa BüyÜkşehir Belediyesi İtfoiye Doiresi

Başkonlığı Boca Temizleme Yönetmeliğine göre Baca ve yağlı konaltemizleme hizmetleriniyürütürler.

C Baca temizleme ücreti baconın cinsine göre Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin her yıl tespit ettiği gelir tarifesi üzerinden alınocaktır. Bu esosa

uygun olarok önceden bastırılmış foturq veyq mokbuzlor soğuk domgo vurulmok suretiyle kullanılacak ve kullanılan faturo veyo mokbuzların

toplam bedeli üzerinden %7o hesaplanarak tahsilot yopılır'

o Bqco ve yoğlı kanal temizleme hizmetinden; Kızıloy, ibadethaneler, Muharip Goziler Cemiyeti, KışIolor, Emniyet birimleri, Çocuk Esirgeme Kurumu ile

kimsesiz çocuklaro ücretsİz bokan kreş ve bakım evlerinden hiçbir ücret talep edilmeden bu hizmetler yerine getirilecektir'

o Yoksulluk belgesi olan ihtiyoç sahibi kimseler için boco temizleme hizmeti ücrete tobi değildir.

. Yukorıdaki ücretlere %78 KDV dohildir.



H) YANGıN eĞİrİrvıive rarsiKAr uizrııırırcni ücneı ıeniresi 20zt 2022

Teorik ve lJygulomalı Yangın Eğitim Ücretleri

7) 3 saatlik eğitim ücreti (beher kişi için) 80,00 90,00

2) 6 saotlik eğitim ücreti (beher kişi için) 120,00 135,00

3) 9 saatlik eğitim ücreti (beher kişi için) 160,00 180,00

4) Yongın, Kurtarmo ve Tohliye ile ilgiti Seminer ve Tatbikot Ücreti 670,OO 750,00

5) Totbikat alanı kiralamosı 7 saatlik ücreti 560,00 540,00

6) Grup halinde kotıIımda eğitim ücreti (3 saatliktemel yangın eğitimİ içİn)

a) 2-5 kişilik qruplorın eğitim ücreti 110,00 L25,OO

b) 6-10 kişilik gruplorın eğitim ücreti 280,00 320,00

c) 11-50 kişilik gruplorın eğitim ücreti 560,00 640,00

d) 5L-100 kişilik grupların eğitim ücreti t.tzo,oo 1.200,00

e) 10L-500 kişilik gruplorın eğitim ücreti 2.24O,OO 2.400,00

Notlar

ı Teorik ve uygulamalı yongın eğitimi bir bütün olarak verilmekte olup, yukarda belirtilen eğitim ücretleri itfaiye Dairesi Başkanlığına oit tesislerde

yapılması durumunda geçertidir. Eğitimitalep eden kurum veyo kuruluşa oit tesislerde yapılmosı halinde yukarıdaki ücretler % 50 fazlosı ile tohsil

edilir.

. Grup eğitimlerinde 2 kişi altında ve 500 kişi üstünde grup katılımıno eğitim verilmez'

. Grup eğitimleri 70 kişinin altında kurum veya kuruluşa ait tesislerde verilmez.

o GruP eğitimleri 50 kişinin oltında ise; Eğitim amirliğinin belirleyeceği program ve tarihte ortak gruplor ile yapılır.

. 1o kişinin altında kurum veyo kuruluşlara ait tesislerde talep edilen eğitimler tarifedeki beher kişi için ücretin iki katı olarok hesaplanır'

o Kamu kurumları ve bağtı kuruluşları, KiTler, BiT'ler, kamu yararına çalışan Dernek ve Vokıflor ücret tarifesine tabi değildir.

o Yukorıdoki ücretlere %8 KDV dohildir.
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2021. 2022lSYERI; ÇALtŞAN TEMEL YANGtN tĞfiirvıivraircN vr irraive RAPoRU oÜzrurcurrıı iŞtrrrwr / KURULUşLARDAN ALtNAçAK
L1(RL-T

işyeri Çolışon Eğitimi ve it1oiye Raporu Ücreti
m2 ücreti m2 ücretiAlan orolığı m2've qöre;

2,T5 2,50- 0 m2 ile L000 m2 ( dohil) arası
2,OO 2,30- 1001- m2 iüe L0000 m2 (dahil ) arası

2,201,90- L0001 m2 ile L000o0 m2 (dahil ) arosı
1,80 2,ro- L00001 m2 ve üzeri
o,25 0,30- Açık Alanlar m2 ve üzeri

* Toplam Ücret = ( Kapolı Alon X m2 ücreti) + ( Açık Alon X m2 ücreti )
* Yukorıdaki ücretlere %78 KDv dohildir.

NOILAR

7
işyerinin foaliyet konusu Binoların Yongındon Korunması Hakkındo Yönetmelikteki torife göre ''Yüksek Tehlikeli Yerler" kapsomına giriyor ise yukorıdaki

hesoplamo yöntemine göre belirlenen Toplam metrekare ücretine %50 fazlosı ilove edilir.

2

Toplam ücret, işyerinin kapolı olonları ite biritikte oçık olonları do bulunuyor ise kapolı ve oçık alan m2'leri ilgili olon oralığıno karşılık gelen m2 ücretiyle

oyrt oyn çarpılıp toplamiarı alınmok suretiyle; oçık alan bulunmuyor ise kapalı alan m2'leri ilgili alan aralığına korşılık gelen m2 ücretiyle çorpılmasıyla,
sadece açık alon varsa oçık olan m2'leri ilgili alan aralığıno karşılık gelen m2 ücretiyle çarpılmasıylo hesaplanır. Karışık kullanım omoçlı bir işletmedeki

tehtikeli kısımların ücreti, bu kısımlorın kopladıkları alanın nispetinde 7.maddede tarif edilen yönteme göre hesaplanıryüksek

3
Tarife ücreti içinde sertifikolı temel yanEn eğitimi, işletmenin çalışan soytstnln %20'sine, "Yüksek Tehlikeli Yerler" stotüsündeki işyerlerindeki çalışanlorın
tomamına verilir. %20'si dışındaki işletme çalışanlorı sertifikosız olarak temel yangın eğitimine kotılabilir. Ancak, özel isteğe bağlı olarak, çalışan

n %20'si üzerinde sertifikolı temel yangın eğitimi talepleri, özel eğitim ve tatbikot hizmeti ücret tarifesine tabidirsqyıslnın

4

Çolışan Temel Yangın Eğitimi verilecek ve itfaiye Roporu düzenlenecek; Komu Kurumlorı ve bağlı kuruluşlorı, KiTler, BiTler, Komu Yororına Çolışan Dernek

ve Vakıflar ile vergi ve/veya horçlordan muaf vakıf, dernek, kurum ve kuruluşlar ücret tarifesine tqbi değildir. Kamu Kurumtorıno itfaiye Roporu

verilmesinde, Kamu Binq!arı itfoiye Raporu adı oltında Tespit Roporu olarak düzenlenir. Komu Kurumlarına bağlı kuruluşlor, KiTler, gifler, Kamu Yororıno

Çatışon Dernek ve Vakıftor ile vergi ve/veyo harçlardon muaf vakıf, dernek, kurum ve kuruluşlor için stondart itfaiye Roporunda düzenleme yopılır.

5

Yukarıdoki ücretlere %18 KDV dahitdir. Sahiplik bokımından oynı tüzel veya özel kişilik odına olon ve adres, alon veya foaliyet konusu (kullanım sınıfı)

değişmemiş, tahokkuktondırma yopılmış ve ücret tahsil edilmiş işyerleri için itfoiye Raporunun yenilenmesi amacıylo defaoten yapılan sonroki

başvurulardo tekraren ücretlendirme yopılmaz. Tüzel ve öze! kişilerin unvan değişikliğiveya sohiplik değişikliklerinde; adres, olon veya faoliyet
konusunda(kullonım sınıfı) herhangi bir değişiklik yok ise itfoiye Raporunun yenilenmesiveyo geçerliliğin bildirilmesi için yopılon başvurulardq tekroren

ücretlendirme yopılmaz. Yukorıdo betirtilen her iki durumdo do; olan artışı olması hatinde ise doha önceden olınmış itfaiye Raporlarındaki (ücret

önce alınanlar dahil) alanlar ücretlendirilmeye tabi tutulmaz. Sadece ilave edilen olqnlar için ücretlendirme yapılır'to rifesi ni n y ürü rlüğ e gi rme si nde n

6
Kapalı Alon: işletmenin kullonımındo bulunan kapalı-inşoat alanlarının tomomının toplamı'
Açık Alan: işletmenin kullanımında bulunan açık alanların tomomının toplomı'
Alan tespiti, işletme yapı ruhsatı, yapı kullanmo izni, tapu veyo işletmenin son durumunu gösterir mimari proje üzerinde belirtilen m2'ye göre yapılır'


