EK:1

ÜCRET TABLOSU

TL/Saat

Günlük

Aylık

1.000 TL+ KDV

17.000 TL+KDV

250.000 TL+KDV

1.500 TL +KDV

20.000 TL +KDV

-

2.000 TL +KDV

25.000 TL +KDV

Telsiz İşletme/Yeşilköy

1.000 TL+KDV

17.000 TL+KDV

-

Osmaniye

1.000 TL+ KDV

17.000 TL +KDV

150.000.TL+KDV

Tahlisiye İstasyonları

1.500TL+KDV

20.000 TL+KDV

150.000.TL+KDV

Deniz Vasıtaları/ Bağlı

1.000 TL+KDV

17.000TL +KDV

-

Fenerler
Genel Müdürlük/
Kafeterya
Anadolu Hisarı
Tesisleri

Deniz Vasıtaları/
Hareketli
Hizmet Binaları
(Atölye, kılavuzluk
istasyonları hekim
evleri ve benzerleri )

1.500 TL+KDV

25.000 TL+KDV

1.000TL+KDV

17.000TL+KDV

150.000.TL+KDV

(Not: Bu satır Yönetim Kurulunun 17/06/2022 tarihli ve 11/3 sayılı oturumunda tablodan çıkarılmıştır.)

1) Saatlik organizasyonlarda, organizasyonun mesai saati dışında gerçekleşmesi halinde ücretler
%50 zamlı uygulanır.
2) Saatlik organizasyonlarda, organizasyonun mesai saati içinde başlayıp mesai saatini aşması
halinde, aşan her saat ücreti %50 zamlı alınır.
3) Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılacak organizasyonlarda ücretler %50 zamlı
uygulanır.
4) Tarifede geçen gün 24 saate, ay 30 güne tekabül eder.
5) Organizasyonun başlama ve bitiş saati, Kuruluşça görevlendirilen sorumlu personel ve Talep
Sahibi tarafından karşılıklı imza ile tutanak altına alınır. (Ek- 5)
6) Süre hesaplamalarında 60 dakikadan az süreler 1 saat olarak hesaplanır ve aşan saatin küsuratı
tama iblağ edilir.
7) Organizasyon, sözleşmede belirtilen süreden daha az sürede gerçekleşirse ücret iadesi
yapılmaz.
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8) Tutulan tutanak bilgilerine göre, sözleşmede belirtilen organizasyon süresinin aşılması halinde,
aşılan her saat (mesai saati dışı %50 zamlı olarak) ayrıca hesaplanır ve organizasyonun bitiminden sonra 3
iş günü içinde Kuruluş banka hesabına yatırılır.
9) Deniz vasıtalarının organizasyon gereği bağlı bulunduğu yerden hareket etmesi halinde, ilgili
ünitenin “Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi” kapsamında bildirdiği ücret ayrıca talep
edilir.
(Not: Yönetim Kurulunun 17/06/2022 tarihli ve 11/3 sayılı oturumunda, 10 no.lu açıklama metninden çıkarılmış olup açıklama
numaraları teselsül ettirilmiştir.)

10) KDV dâhil Sözleşme bedeli 50.000.- TL’ye kadar olan (elli bin Türk Lirası dâhil)
Organizasyonlarda teminat olarak 5.000.- TL (beş bin Türk Lirası) alınır. KDV dâhil Sözleşme bedeli
50.000.-TL’yi (elli bin Türk Lirası) aşan organizasyonlarda ise teminat sözleşme bedelinin %10’undanaz
olamaz.
11) Kuruluşun daimi görevli bulundurmadığı mahallerde yapılacak organizasyonlarda, Kuruluş
görevlisinin yemek, ulaşım ve gerektiğinde harcırah giderleri Talep Sahibince karşılanacaktır.
12) Ek-1 ücret tablosunda belirlenen ücretler esas olmakla birlikte organizasyonun kapsamı, katılan
kişi sayısı, gün sayısı veya Kuruluşça yapılacak değerlendirme tahtında ek-1 ücret tablosunda belirlenen
ücretlerin 10 katına kadar ücret talep etmekte Kuruluş serbesttir.
13) Organizasyon tanımında ve ücret tablosunda yer almayan talepler ile ilgili olarak ücret
belirlemeye Genel Müdür yetkilidir.
14) Kuruluş tarafından kiraya verilen yerlerle ile ilgili yapılacak organizasyon talepleri de bu ücret
tablosu kapsamında karşılanır.

