
ffi
BURSA BüYUKŞEHiR BELEDiYES| 2023 MALI ylı-ı crı-in rnRirrsi

* ıTFAıYE DAıREsi gnŞxnNı-ıĞı xizınır ceı-inı-eni

A) Su tankeri ile içme suyu verilmesi ücreti; ( Kamu Kurumlorı, KiT'ıer, BiT'ıer, komu yararına çalışan Dernek ve Vakıflaro) 2022 2023

7) Su tankeri ile su verilmesi (L Tonu) 45,00 60,00

B) Su tankeri ile içme suyu verilmesi Ücreti;( Her türlü özel teşebbüs, işletme ve kuruluşlor, ozel Sağlık Kurumlorıno, ozel Eğitim Kurumlorına, Özel
Yurtlaro, Ticorethanelere, Fobrikalora, Endüstriyel Tesislere, ofislere, Yotoklı tesislere, Toplonma amoçlı tesislere, depolamo olonlorıno, konut ve

meskenlere)

7) Su tonkeri ile su verilmesi (1Tonu) 115,00 160,m

C) Su tohtiyesi (saot olarak) Ücreti ( Genel olorak Afet durumlorındo ücretsiz) (özel isteğe bağlı ücretli, ancak (Kamu Kurumlorı, KiT'ler, BiT'ler, kamu
yoronno çoIışon Dernek ve Vakıflaro ücretsiz)

7) Su tahliyesi (L soatlik) 7 soate kodar olan çalışmalor L saotlik sayılır 230,00 315,m

D) itfaiye Dairesi Başkanlığından itfaiye hizmet oraçlorının tolebi holinde, personeli ile birtikte tohsisinde alınacak ücret (Komu Kurumlorı, KiT'ler, BiT'ler,
kamu yororıno çalışon Dernek ve Vokıflarıno verilmesi ücretsiz)

ı) itfaiye Hizmet drodnın şoförü ve müdahole personeli ile birlikte tahsis ücreti (7 saatlik) 1- soate kadar olan çolışmolor 7

sootlik savılır.
575,00 950,0o

E) Merdiven Aracı ile yapılan Hizmetler KorşıIığındo Alınacak Ücret (Komu Kurumlorı, KiT'ler, BiT'ler, komu yararıno çolışon Dernek ve Vokıflara verilmesi
ücretsiz)

7) Merdivenli oracın şoförü ve müdohale personeli ile birlikte çolışma ücreti (1 sqqtlik) 7 soote kador olon çolışmalor 1

sootlik sovılır.
2.400,oo 3.500,00

F)Tüp Dolum Ücretleri

1) 20o Barlık oksijen Tüpü Dolum Ücreti 85,00 115,00

2) jo7 Bortık oksijen Tüpü Dolum Ücreti 90,00 120,00

Notlar:
. Bu ücretler, Büyükşehir Belediyesi hudutlorı dohilinde geçerlidir. Büyükşehir Belediye hudutları harici 5. km.'ye kodar %700, doha uzak yerlerde

ise % 300 zamlı olarak ücret alınacak, ayrıco Büyükşehir Beledİye Başkonının da olur'u olınacoktır.
. Toplu olarok holko verilen içme suyundan; Kızılay, ibodethaneler, Muharip Gaziler Cemiyeti, Kışlalar, Emniyet Birimleri, Çocuk Esirgeme Kurumu

ile kimsesiz çocukloro ücretsiz bokan kreş ve bakım evlerinden hiçbir ücret tolep edilmeden bu hizmetler yerine getirilecektir'
o Genel ofet durumlorında torifedeki itfoiye hizmetleri ücretsiz yerine getirİlir.
ı Yukdrıddki ücretlere %78 KDV dahildİr.
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G) Bursa Büyükşehir Belediyesi itfoiye Dairesi Boşkanlığı Denetiminde yetkiti Boco temİzleme firmalorınco ydpılon baca ve
yoğlı konal temizleme ücretleri:

2022 2023

7) Sobolı Doirelerde Daire boşına ( 70 daireye kadar ) 60,00 95,00

2) Sobalı Dairelerde Daire başıno ( 70 doireden fozla her daire için ) 45,00 55,00

3) Doğalgaz veya stvt yakıtlı dairelerde daire başına ( 10 daireye kadar ) 60,00 85,00

4) Doğalgoz veyo stvl yokıtlı doirelerde doire boşıno ( 10 daireden fozlo ise ) 45,00 55,00

5) Müstokil sobalı bir evin baco temizliği ( 3 kata kador ) 65,00 90,00

5) Müstakil sobalı bir evin boco temizliği ( 3 kattan fozlo ise ) 60,00 85,00

7) Kolorifer kozonı ile bocasının temizliği ( 16 doireye kodor ) 345,00 47O,OO

8) Kolorifer kozanı ile bocasının temizliği ( 16 daireden fozlo ise ) 400,00 545,00

9) Fabrika veyo Sanayi tipi bacalar ( baca boşı ) 210,00 285,00

70) Yağlı Konol bocolorı ( her metre için ) 40,00 55,00

77) Dovlumboz ve Emiş fanı 115,00 ı60,00

Notlsr:
C Burso Büyükşehir Belediyesi itfaiye Doiresi Başkanlığı torafından yetkili baca temizleme firmoları; Bursa Büyükşehir Belediysi itfaiye Dairesi

Boşkonlığı Boca Temizleme Yönetmeliğine göre Boca ve yoğIı kanaltemizleme hizmetleriniyürütürler.

o Boca temizleme ücreti baconın cinsine göre Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin her yıl tespit ettiği gelir tarifesi üzerindgı olınacaktır. Bu esosa

uygun olorak önceden bastırıImış faturo veya mokbuzlor soğuk domgo vurulmok suretiyle kullanıIacak ve kullonılan fatura veyomakbuzların toplom
bedeli üzerinden %70 hesoplanarak tohsilat yopılır.

o Boco ve yağlı kanal temizleme hizmetinden; Kızıloy, ibadethaneler, Muhorip Gaziler Cemiyeti, KışIalar, Emniyet birimleri, Çocuk Esirgeme Kurumu ile
kimsesiz çocuklaro ücretsiz bakan kreş ve bokım evlerinden hiçbir ücret talep edilmeden bu hizmetler yerine getirilecektir'

ı Yoksulluk belgesi olan ihtiyaç sahibi kimseler için boco temizleme hizmeti ücrete tobi değildir

ı Yukarıdaki ücretlere %78 KDV dahildir.
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H) YANGıN rĞiriuİve raralxer uizrıııerrcni ücaerraniresl 2022 zo23

Teorik ve lJygulomolı Yangın Eğitİm Ücretleri

7) j saotlik eğitim ücreti (beher kişi için) 90,00 t25,OO

2) 6 soatlik eğitim ücreti (beher kişi için) 135,00 185,00

3) 9 soatlik eğitim ücreti (beher kişi için) ı80,00 250,00

4) Yongın, Kurtarma ve Tohliye ile ilgili Seminer ve Tatbikat Ücreti 750,00 1050,00

5) Tatbikot alanı kirolaması 1- sootlik ücreti 640,00 875,00

6) Grup holinde kotıIımda eğitim ücreti (3 sootlik temel yqngın eğitimi için)

a) 2-5 kişilik gruplorın eğitim ücreti 125,00 175,00

b) 6-1-0 kişilik grupların eğitim ücreti 320,00 450,00

c) 1L-50 kişilik gruplorın eğitim ücreti 640,00 875,00

d) 5L-L00 kişilik gruplorın eğitim ücreti 1.200,00 1.550,00

e) 7o1--500 kişilik gruplorın eğitim ücreti 2.400,00 3.300,00

Notlor

o Teorik ve uygulomalı yongın eğitimi bir bütün olorak verilmekte olup, yukarda belirtilen eğitim ücretleri itfoiye Dairesi Bo!<onlığıno ait tesislerde
yapılmosı durumundo geçerlidir. Eğitimi talep eden kurum veya kuruluşa ait tesislerde yopılması holinde yukarıdoki ücretler %50 fozlosı ile tahsil
edilir.

o GruP eğitimlerinde 2 kişi oltında ve 500 kişi üstünde grup kotılımına eğitim verilmez.

. Grup eğitimleri 10 kişinin oltında kurum veyo kuruluşa ait tesislerde verilmez.

o GruP eğitimleri 5a kişinin altındq ise; Eğitim omirliğinin belirleyeceği program ve tarihte ortok qruplar ile yopılır.

o 1o kişinin altındo kurum veya kuruluşlaro oit tesislerde talep edilen eğitimler tarifedeki beher kişi için ücretin iki katı darak hesoplonır.

o Kamu kurumları ve bağlı kuruluşları, KiT'ler, Bi(ler, kamu yararıno çolışan Dernek ve Vokıflor ücret tarifesine tobi değildir.

C Yukarıdokİ ücretlere %8 KDV dohildir.
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işvrni; ÇALıŞAN TEMELYANGtN rĞirirvıivraircrıı vr irraivr RAP0RU oÜzrurcuru iŞrcrrvır / KURULUşLARDAN
ALINAıAK ücnrr 2022 2023

işyeri Çolışon Eğitimi ve İt|oiye Roporu Ücreti
Alan orolığı mz've qöre: m2 ücreti m2 ücreti
- 0 m2 ile 1000 m2 (dahil) arası 2,5O 3,40
- L001 m2 ile 70000 m2 (dohil )arası 2,30 3,15
- L0001 m2 ile 10o0oo m2 (dahil) orosı 2,2O 3,00
- 10oo01 m2 ve üzeri 2,lo 2,85

AIanIar m2 ve üzeri 0
* Toplom = ( Kapolı AIan X m2 ücreti) + ( Açık AIan X m2 ücreti )
* Yukarıdoki ücretlere %78 KDv dahildir.
NOTLAR:

7
işyerinin faoliyet konusu Binalorın Yongındon Korunması Hakkında Yönetmelikteki tarife göre "Yüksek Tehlikeli Yerler" kapsamına giriyor ise yukarıdaki
hesaplamo vöntemine qöre belirlenen Toplam metrekare ücretine %50 fazlası ilove edilir.

2

Toplam ücret, işyerinin kapalı olanlorı ile birilikte açık alonlorı da bulunuyor ise kapalı ve oçık alon m2'leri ilgili alan arolığıno karşılık gelen m2 ücretiyle
oyrı oyn çarpılıp toplomları alınmok suretiyle; oÇık alan bulunmuyor ise kapalı alan m2'leri ilgili alan oralığına karşılık gelen m2 ücretiyle çorpılmasıylo,
sadece açık alan varso açık alan m2'leri ilgili alon orolığına karşılık gelen m2 ücretiyle çarpılmasıyla hesoplanır. Korışık kullonım amaçlı bir işletmedeki

vüksek tehlikeli kısımların ücreti, bu kısımlorın kapladıkları olanın nispetinde L.maddede torif edilen yönteme göre hesaplanır.

3
Tarife ücreti içinde sertifikalı temel yangın eğitimi işletmenin çolışon Soyısıntn %20'sine, "Yüksek Tehlikeli Yerler" stotüsündeki işyerlerindeki çalışonlorın
tamomıno verilir. %20'si dışındaki işletme çalışanları sertifikosız olarak temel yongın eğitimine katılabilir. Ancak, özel isteğe bağlı olarak çolışan
soyıstnınn %20'si üzerinde sertifikolı temel yongın eğitimi talepleri, özel eğitim ve tatbikot hizmeti ücret tabidir.

4

Çolışan Temel Yangın Eğitimi verilecek ve itfaiye Roporu düzenlenecek; Kamu Kurumlorı ve boğlı kuruluşlorı, KiTler, BiTler, Komu Yarorına Çalışon Dernek
ve Vokıftor ite vergi ve/veya harçlardan muaf vakıf, dernek, kurum ve kuru!uşlar ücret torifesine tabi değildir. Komu Kurumlarına itfoiye Raporu
verilmesinde, Kamu Binaları itfaiye Roporu adı oltında Tespit Raporu olorak düzenlenir. Kamu Kurumlarıno bağlı kuruluşlor, KiTler, gifler, Komu Yararınq

Calıson Dernek ve Vakıflar ile verqi ve/vevo horçlordan muof vakıf, dernek, kurum ve kuruluşlor için stondart itfoiye Raporunda düzenleme

5

Yukarıdoki ücretlere %78 KDV dahildir. Sahiplik bokımındon aynı tüzel veya özel kişilik odıno olan ve adres, alon veya faaliyet konusu (kullonım sınıfı)

değişmemiş, tohakkuktandırma yopılmış ve ücret tohsil editmiş işyerleri için itfoiye Roporunun yenilenmesi omocıyla defooten yapıIan sonraki
başvurulordo tekraren ücretlendirme yopılmaz' Tüzel ve özel kişilerin unvan değişikliği; odres, alan veya faoliyet konusunda(kullonım sınıfı) herhangi bir
değişiktik yok ise itfaiye Roporunun yenilenmesiveya geçerliliğin bildirilmesi için yapılon başvurulardo tekroren ücretlendirme yopılmaz. Yukarıda

belirtiten her iki durumda do; alon ortışı olması holinde ise doha önceden olınmış it|aiye Raporlorındoki (ücret tarifesinin yürürlüğe girmesinden önce

al ı no nlo r da hil ) alo nlor ücretle ndiriI meye tobi tutulmaz. Sodece ilave edilen alanlar iÇin ücretlendirme yopılır'

6
Adres, olon veya faaliyet konusunda(kullonım sınıfı) herhongi bir değişiktik olmodon gerçekleşen işyeri sahiplik değişikliklerinde; itfoiye Roporunun
yenilenmesi veya geçerliIiğin bitdiriImesi için yapılon başvurular işyerinin mevcut tüm alanı üzerinden ücret tarifesine tabidir ve 2.moddede belirtilen

usule qöre hesaplanarak ücretlendirme vopılır'

7
Kapalı Alon: işletmenin kullonımındo bulunan kapolı-inşaot olonlorının tomomının toplamı
Açık AIan: işletmenin kullonımında bulunon açık olanlorın tamqmının toplamı.
Alan tespiti, işletme yapı ruhsatı, yapı kullanmo izni, topu veya işle tmenin son durumunu mimari proje üzerinde belinilen m2'ye göre yapılır'
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