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0,25 ₺ 0,25 ₺

b) Biblolar , her türlü reklam eşyalarının 

reklam niteliğinde ismi bulunanlardan 

ededine

0,25 ₺

c) Masa takvimleri, ajanda, telefon 

kataloğu ve bloknot benzerlerinden 

adedine

0,25 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
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2023 YILI DEĞERİ

b) İlan ve raklmalardan çıkıntılı olarak 

asılanların beher m² sinden yıllık olarak
61,00 ₺ 100,00 ₺

100,00 ₺

A. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

I. İLAN VE REKLAM VERGİSİ 

1. Dükkan Ticari ve Sinai müesse ve meslek erbabına çeşitli yerlere asılan takılan her çeşit levha, yazı ve 

resim gibi sabit bütün ilan ve reklamlardan. (20 - 100 )

a) Kendi binalarına veya hususi şahısa ait 

binaların vc. Yerlerine asılan beher m²  
61,00 ₺ 100,00 ₺

100,00 ₺

c ) Umuma ait yol, cadde, sokak, meydan 

refüj, tretuar, yeşil saha, park, alt ve üst 

geçitler, elektrik, telefon direkleri , otobüs 

platformları,kapalı duraklar ile büfe ve satış 

kulübeleri üzerinde konulanlardan beher 

m² sınden yıllık olarak

61,00 ₺ 100,00 ₺ 100,00 ₺

0,25 ₺

0,25 ₺

0,25 ₺

0,25 ₺

2. Motorlu taşıt araçlarının içine vaya 

dışına konulan ilan ve reklamlardab beher 

m² sinden yıllık olarak

40,00 ₺ 60,00 ₺ 60,00 ₺

5.İlan ve Reklam amacı ile dağıtılan (0,01 - 0,25 )

a) Broşür, katalog ve benzeri fiyat listesi 

program, cep telefonu vs. adedinden 
0,25 ₺

b) (a) bendindeki çıkıntılı olarak asılanların 

ve (1) fıkranın © bendindeki yazılı yerlere 

asılanların beher m² sinden yıllık olarak 

82,00 ₺ 150,00 ₺ 150,00 ₺

c) Bankalar ve Kurumsal marketler 150,00 ₺

4. Işıklı veya prejeksiyonlu ilan ve reklamalardan (30- 150 )

a) kendi veya hususi şahıslara ait bina vs. 

yerlere asılanlardan beher m ² sinden yıllık 

olarak 

82,00 ₺ 150,00 ₺ 150,00 ₺

3. Cadde, sokak veya yay kaldırımı üzerine gelinen binaların cephe ve yanlarına asılan bez vs. maddeler 

vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve raklamalardan ( 2- 10 )
a) Cadde, sokak ve yaya kaldırımları 

üzerinde asılan beher m² sinden haftalık 

olarak

b) Binaların cephe ve yanlarına asılan 

beher m² sinden haftalık olarak

10,00 ₺ 10,00 ₺ 10,00 ₺

10,00 ₺ 10,00 ₺ 10,00 ₺

150,00 ₺ 150,00 ₺
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0,50 ₺ 0,50 ₺

7. Belediyemiz mülkiyetindeki CLP, BİLBOARD ve Duraklardan ilan ve reklam ücreti

375,00 ₺
375,00 ₺250,00 ₺

a) CLP ön yüzlerine ve ceohelerine 

konulacak sabit ilan ve reklamlardan 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılan ilan ve reklamlardan (0,02 - 0,50 )

a) kağıt, karton,plastik ve üzerine tertip 

olunan yapıştırılacak olan çeşitli afiş ve 

benzerlerinden

0,50 ₺ 0,50 ₺
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0,50 ₺

b) Tüzel kişilikten 450,00 ₺ 900,00 ₺ 900,00 ₺

c) birden fazla şubesi olan marketlerden 5.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺

8.İzinsiz dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri veya benzerlerinden

a) gerçek kişilikten 350,00 ₺ 700,00 ₺ 700,00 ₺

b) durakların ön yüzlerine ve cephelerine 

konulacak sabit ilan ve reklamlardan 
250,00 ₺ 375,00 ₺

375,00 ₺

c) Bilboard ön yüzlerine konulacak sabit 

ilan ve reklamlardan haftalık 
250,00 ₺ 375,00 ₺

375,00 ₺

b) kağıt, karton , mukava ve benzeri tertip 

edilmişiş yeri vitrin ve için easılan başka 

şekilde teşhir olunan ilan ve reklamalardan 

m ²sinden

0,50 ₺

9. İlan ve Reklam tabelalarına yer tahsis ücreti

150,00 ₺150,00 ₺

a) Mücavir alan sınırlarımız içinde kamuya 

terk edilen yol- kaldırım, refüj, park vb 

mahllere İmar ve Şehircilik, Zabıta 

Müdürlüklerinden izin almak kaydı ile 

reklam Totemi koyması için m² sinden yıllık 

olarak Yer Tahsis Ücreti olarak alınır

İlan ve Reklam vergileri yılın Mayıs ve Kasım ayları sonuna kadar 2 ( iki ) taksit halinde tahsil edilecektir.

a) kent genelinde ticari işletmelerin satış, 

tanıtım  ve bilgilendirme amaçlı kurdukları 

standlardan , araçlardan haftalık

10,00 ₺ 10,00 ₺

11. Ticari araçlarda Reklam bulundurulmasına ilişkin belge hizmet ücreti

b) (a) işlemini izinsiz yapmaları halinde 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺

10. Reklam ve Tanıtım amaçlı yer kullanma izin ücreti

a) yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve 

taksilerin camlarında yada içerisinde 

oluştracakları reklam izin belgesin araç 

750,00 ₺ 750,00 ₺ 750,00 ₺
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51 m² -150 m² arası
20,43 ₺ 25,00 ₺ 25,00 ₺

151 m² - 300 m²
31,32 ₺ 37,00 ₺ 37,00 ₺

1) Bar ,pavyon, gazino , gece kulübü , taverna, diskotek, dansing yerlerden günlük (5 - 100 )

50 m² kadar
9,53 ₺ 12,00 ₺ 12,00 ₺

II. EĞLENCE  VERGİSİ

25 m²
10,89 ₺ 8,00 ₺ 8,00 ₺

26 m² - 50 m² arası
14,98 ₺ 10,00 ₺ 10,00 ₺

5 yıldızlı oteller
61,00 ₺ 70,00 ₺ 70,00 ₺

2) Bilardo , Atari salonu, play station yerlerden günlük ( 5 -100 )

301 m² den büyük
40,86 ₺ 50,00 ₺ 50,00 ₺

4 yıldızlı oteller
52,00 ₺ 60,00 ₺ 60,00 ₺

Tahakkuk eden aydan sonraki ayın 20 sinde son ödeme günü oluşturulur.

201 m² den büyük
31,32 ₺ 20,00 ₺ 20,00 ₺

51 m² -100 m² arası
20,43 ₺ 13,00 ₺ 13,00 ₺

101 m² -200 m² arası
25,88 ₺ 15,00 ₺ 15,00 ₺

III. HABERLEŞME  VERGİSİ

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen 

telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine 

tabidir.

IV. YANGIN SİGORTA  VERGİSİ

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın 

sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir.

V. ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim 

Vergisine tabidir.
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Geçiş hakkı ücretinin beş yıllık peşin ödenmesi halinde %10 on yıllık peşin ödenmesi halinde % 20 

oranında indirim yapılır.

d) Elektronik haberleşme istasyonlarına yer 

seçim belgesi verilmesi
5.409,38 ₺

a) yer altı montajlı kabinet (6 m² kadar) 

anten
5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺

a) GSM oparatörleri -Telekominkasyon

b) bina içi kurulum, dış alanlar dahil 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺

c)Gsm Kule yeri (20 m² ye kadar) 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺

3) Baz istasyonları ilave ekipmanları

yeniden değerleme oranınca

VI. Geçiş Hakkı Ücreti (yıllık)

a) Belediye sınırları içerisinde kalan ve 

belediyenin tasarrufunda ve vaya 

sorumluluğunda olan yerlerin m² sine yıllık 

(türk telekom)

2,57 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
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b) tapuda belediye adına kayıtlı taşınmazlar 

için m² si taşınmazın emlak vergisine esas 

m ² birim değeri

0,02 ₺

c) su isale hatları , doğalgaz boru hatları ve 

benzeri tesislerin bulunduğu güzergalarda 

kalan yerlerden m ² sine yıllık

0,50 ₺

VII. Mobil Haberleşme Sistem ve Ekipmanları  yıllık(adet )

a) saha dolabı, outdor kabin 60,00 ₺ 60,00 ₺ 60,00 ₺

b) ankesör telefon 100,00 ₺ 100,00 ₺ 100,00 ₺

5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺

d) GSM mobil istasyon bedeli ( günlük) 250,00 ₺ 350,00 ₺ 350,00 ₺

1) saha dolabı , ankesörlü telefon, diğer yer üstü yapıları

2) baz istasyon hizmetleri

Yer seçim belgesinin 3 katına kadar

c) diğer yol vb üst yapılar 37,50 ₺ 37,50 ₺ 37,50 ₺

e) İzinsiz mobil baz istasyonu kurulumu 

günlük ceza

f ) İlave işgaliye birim ücreti ( m² başına)

b) Yer üstü montaj konteyner antenler 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺

c) Elektronik haberleşme ekipmanı ( 60 m²  

ye kadar)

16.000,00 ₺16.000,00 ₺8.000,00 ₺

g) ilimiz merkezinde yayın yapmak üzere 

kurulan TV. vericilerinden işgaliye bedeli ( 

adet)

İmar kanunnu 32 ve 44 maddeleri uygulanır.
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Tellallık harcının nispeti %2 dir. 500,00.00 tl yi aşan satışlardan aşan kısım için nispet % 1 uygulanır.

a)0-10 arası tapu 200,00 ₺

3.000,00 ₺ 4.500,00 ₺ 4.500,00 ₺

c) Alım / sözleşme bedeli kdv dahil 1 000 

000,00 tl  ile 5 000 000,00 tl  olan 

bedellerde ; iş bitirme , iş deneyimi vb 

düzenleme ücreti

4.500,00 ₺

200,00 ₺

b)11 ve üzeri tapu 200,00 ₺ 400,00 ₺
400,00 ₺

XII. TELLALLIK HARCI

Gerçek veya tüzel kişilikler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediyeye veya mahalindeki 

belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidir. Haber vermediği takdirde harç  % 50 fazlasıyla uygulanır. 

Tellallık harcının matrahı, harcın konusna giren satışların gayri safi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile 

olursa olsun hiçbir indirim yapılamaz.

64,80 ₺ 100,00 ₺ 100,00 ₺IX. Emlak Bildirim ücreti

XI. Kayıt ve süret harcı

a)Her sayfa başına ( 0,25 - 0,75 ) 0,75 ₺ 0,75 ₺ 0,75 ₺

b)Harita, plan ve krokilerden beher m² 

sinden ( 4- 12 )
12,00 ₺ 12,00 ₺ 12,00 ₺

X. Veraset beyannamesi doldurma ücreti

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı

2023 YILI DEĞERİ

VIII. Belge hizmet Ücretleri 

a) Alım / sözleşme bedeli kdv dahil 1 000 

000,00 tl ya kadar olan bedellerde ; iş 

bitirme , iş deneyimi vb düzenleme ücreti

1.500,00 ₺

b) Alım / sözleşme bedeli kdv dahil 1 000 

000,00 tl  ile 5 000 000,00 tl  olan 

bedellerde ; iş bitirme , iş deneyimi vb 

düzenleme ücreti

d) Doğrudan temin limitlerindeolan 

bedellerde ; iş bitirme , iş deneyimi vb 

düzenleme ücreti

1.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 1.500,00 ₺

6.750,00 ₺ 6.750,00 ₺

2.250,00 ₺ 2.250,00 ₺

100,00 ₺
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1 m³ üzeri 8,25 ₺ 16,50 ₺ 16,50 ₺

ı)Şantiyeler için

j)kamu yararına çalışan vakıf, dernek, birlik vb su ücretleri

1 m³ üzeri 3,50 ₺ 7,00 ₺ 7,00 ₺

* Su ücretlerine KDV eklenerek fatura oluşturulacaktır.                                                                                                

** Mesken niteliğindeki abonelere  ÇTV uygulanacaktır.

1) Şantiye suyu Abonelikleri

İnşaat alanı m² başına (teminat) 1,00 ₺ 2,00 ₺ 2,00 ₺

bağımsız bölüm başına 100,00 ₺ 150,00 ₺ 150,00 ₺

61 m³ üzeri 9,00 ₺ 18,00 ₺ 18,00 ₺

g) Yapı kullanım izni olmayan Ticarethane ( işyeri ) için

h) Resmi Daireler ( kamu kurum ve kuruluşlar, hastahaneler, okullar, yurtlar pansiyon)

1 m³ üzeri 3,90 ₺ 7,80 ₺ 7,80 ₺

0- 30 m³ arası 8,50 ₺ 17,00 ₺ 17,00 ₺

31-60 m³ arası 10,00 ₺ 20,00 ₺ 20,00 ₺

61 m³ üzeri 12,50 ₺ 25,00 ₺ 25,00 ₺

1,54 ₺

31-60 m³ arası 2,60 ₺ 5,20 ₺ 5,20 ₺

61 m³ üzeri 3,72 ₺ 7,44 ₺ 7,44 ₺

f)Yapı kullanım izni olmayan meskenlerden

0- 30 m³ arası 4,00 ₺ 8,00 ₺ 8,00 ₺

31-60 m³ arası 5,75 ₺ 11,50 ₺ 11,50 ₺

13,68 ₺

101 m³ üzeri 7,78 ₺ 15,56 ₺ 15,56 ₺

d) Bankalar ve birden fazla şubesi olan marketler

0- 30 m³ arası 42,00 ₺ 63,00 ₺ 63,00 ₺

31-60 m³ arası 48,00 ₺ 72,00 ₺ 72,00 ₺

61 m³ üzeri 54,00 ₺ 81,00 ₺ 81,00 ₺

10,38 ₺ 10,38 ₺

31-60 m³ arası 6,84 ₺ 13,68 ₺ 13,68 ₺

61 m³ üzeri 8,56 ₺ 17,12 ₺ 17,12 ₺

a)1 litreya kadar olan şişe vb kaplardan ( 

0,001 -0,003 )
0,003 ₺ 0,003 ₺ 0,003 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı

2023 YILI DEĞERİ

XIII. KAYNAK SULARI HARCI

a) Meskenler için

0- 30 m³ arası

31-60 m³ arası

2,60 ₺ 5,20 ₺ 5,20 ₺

3,46 ₺

61 m³ üzeri

6,92 ₺ 6,92 ₺

b)1 litreden büyük olan şişe vb kaplardan ( 

0,005- 0,015 )
0,015 ₺ 0,015 ₺ 0,015 ₺

XIV. SU ÜCRETLERİ ( aylık )

b) Ticarethane ( işyeri ) için

0- 30 m³ arası 5,19 ₺

c) oto -halı yıkama vb yerlerin

e) Şehit yakınlar, gazi ve engelli

0- 30 m³ arası 0,77 ₺

5,19 ₺ 10,38 ₺ 10,38 ₺

0- 50 m³ arası 5,19 ₺ 10,38 ₺ 10,38 ₺

51-100 m³ arası 6,22 ₺ 13,68 ₺

1,54 ₺
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marketler 4.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺

oto - halı yıkamalar 3.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺

*mesken niteliğnde; arızalı sayaçlarda sayacın çalıştığı dönemler baz alınarak 6 aylık ortalama yazılır 6. 

aydan sonra sayaç değimi sağlanamadığı her ay için 50 m³ su ücreti yazılır.                                                       

** Kamu kurum ve kuruluşlarında bozuk olan her dönem için 6 aylık ortalamın 2 katı tutarında su ücreti 

yazılır ve sayaç değişmi sağlatılır.                                                                                                                                                       

*** abonelerin muhafazasında bulunan mühürlerin her ne süretle olursa olsun belediyemizden 

habersiz koparılması halinde sayacın yeniden müdürlenmesinde mühür bedeli olarak mühürleme ücreti 

alınacaktır ayrıca kasti mühür kıranlar için yasal işlem başlatılacak olup tekrari halinde suç duyurusunda 

bulunulacaktır.                                                                                                                                                                                                                   

**** Şehit ve gazi yakınlarına, engelli vatandaşlarımıza indirim uygulanacaktır.                                                      

***** Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenlerin, su sayaçları üzerlerine kayıtlı olmaları şarttır. 

****** Engelli vatandaşların % 40 den fazla engelli olduğunu belgeleyen sağlık raporu sunmaları 

gerekmektedir.                                                                                                                                                    

******* Abonesi olmayıp su sayacı olan kaçak kullanımlardan belirlenen ücretin yarısı kadar ceza 

yazılıp abone olunması sağlatılır.                                                                                                                                            

Su ücretine kdv haricen uygulanacaktır.

6) Kaçak su ( sayaçsız ve abonesiz su kullanımından)

Mesken 1.750,00 ₺ 2.500,00 ₺ 2.500,00 ₺

Ticarethane 2.000,00 ₺ 4.000,00 ₺ 4.000,00 ₺

Şantiye ve İnşaat 6.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺

Resmi Kurum 12.000,00 ₺ 24.000,00 ₺ 24.000,00 ₺

Şantiye ve İnşaat 250,00 ₺ 400,00 ₺ 500,00 ₺

Resmi Kurum 350,00 ₺ 550,00 ₺ 550,00 ₺

otel, apart otel 250,00 ₺ 500,00 ₺ 500,00 ₺

Bankalar, marketler 400,00 ₺ 700,00 ₺ 700,00 ₺

Milli eğitime bağlı pansiyonlar 175,00 ₺ 300,00 ₺ 300,00 ₺

vakıflar 30,00 ₺ 45,00 ₺ 45,00 ₺

oto - halı yıkamalar 7.500,00 ₺ 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺

4) Mühürleme ücreti 200,00 ₺ 400,00 ₺ 400,00 ₺

5) Şebeke Kaptaş bakım ve onarım bedeli (aylık )

Mesken 3,00 ₺ 6,00 ₺ 6,00 ₺

Ticarethane 20,00 ₺ 40,00 ₺ 40,00 ₺

Mesken 500,00 ₺ 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺

Ticarethane 1.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺

Şantiye ve İnşaat 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺

Resmi Kurum 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺

marketler 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺

plaka 7,00 ₺ 10,50 ₺ 10,50 ₺

Su açma 10,00 ₺ 15,00 ₺ 15,00 ₺

Su kapama 10,00 ₺ 15,00 ₺ 15,00 ₺

4) Mühür kırılması halinde uygulacak ücretler

3) Şehit yakınları gazi ve engelliler için 

abonelik icreti 11,00 ₺ 22,00 ₺ 22,00 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ Komisyon Kararı 2023 YILI DEĞERİ

2) SuAbonelikleri kayıtları (şantiyeler hariç )

Boru açma 40,00 ₺ 60,00 ₺ 60,00 ₺

Teminat 70,00 ₺ 105,00 ₺ 105,00 ₺

Kanalizasyon Katkı Payı 210,00 ₺ 315,00 ₺ 315,00 ₺
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1)Sayacı olmayan kuyu suyu abonelerinden (aylık)

a)Ticarethanelerden 250,00 ₺ 500,00 ₺ 500,00 ₺

b)Resmi kurumlardan 1.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺

h )Şehit, gazı yakını ve engelli 

abonelerinden 1,25 ₺ 2,50 ₺ 2,50 ₺

ı )Oto -halı yıkama abonelerinden 3,89 ₺ 7,78 ₺ 7,78 ₺

j )Sadece kanalizasyon hizmeti verilen 

abonelerden
1,80 ₺ 3,60 ₺

3,60 ₺

* Atık Su ücretlerine KDV dahil fatura oluşturulacaktır.                                                                                                

** Atık su faturaları aylık su faturaları içerisinde oluşturulacaktır.

f) Yapı kullanımı olmayan 

ticarethanelerden
3,00 ₺

6,00 ₺ 6,00 ₺

g)vakıflar 1,79 ₺ 3,58 ₺ 3,58 ₺

a) Mesken 1,30 ₺ 2,60 ₺ 2,60 ₺

b)Ticarethane 2,60 ₺ 5,20 ₺ 5,20 ₺

d)Resmi Kurum 1,95 ₺ 3,90 ₺ 3,90 ₺

c)Yapı kullanımı olmayan meskenden 2,00 ₺ 4,00 ₺ 4,00 ₺

e)Bankalar, marketler 18,00 ₺ 36,00 ₺ 36,00 ₺

XV. ATIK SU ÜCRETLERİ ( aylık )

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ Komisyon Kararı 2023 YILI DEĞERİ
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B. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

e) Masa terazilerinden (3- 9 ) 9,00 ₺ 9,00 ₺ 9,00 ₺

a) Pazarve panayır ,meydan, mezat yerleri ( 

0,5-2,5 )
2,50 ₺ 2,50 ₺ 2,50 ₺

b) Yol meydan Pazar iskele umuma ait olan 

yerlerin bir ksımını herhangi bir maksatiçin 

işgal edilen sahanın m² sinden günde (0,5- 

2,5 )

2,50 ₺ 2,50 ₺ 2,50 ₺

II.SAĞLIK BELGESİ HARCI ( 1- 3) 3,00 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ Komisyon Kararı 2023 YILI DEĞERİ

3,00 ₺ 3,00 ₺

III.İŞGAL HARCI

f)Otomotik (ibreli ) terazilerden ( 4- 12) 12,00 ₺ 12,00 ₺ 12,00 ₺

g)Elektronik terzilerden ( 5- 15) 15,00 ₺ 15,00 ₺ 15,00 ₺

f) Kantar ve basküllerden( 10- 30 ) 30,00 ₺ 30,00 ₺ 30,00 ₺

c)Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim 

ölçeklerinin her birinden (1- 3 )
3,00 ₺ 3,00 ₺ 3,00 ₺

d)El terazilerinden (2 - 6 ) 6,00 ₺ 6,00 ₺ 6,00 ₺

I. ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

IV.CANLI MÜZİKİZİN BELGE ÜCRETİ (günlük)

V.OKUL SERVİS ARACI BAKIM VE ONARIM 

TAKİP FORMU ÜCRETİ
100,00 ₺ 150,00 ₺ 150,00 ₺

a)Umuma acık eğlence ve istirahat 

yerlerinden otel ve içkili eğlence 

yerlerinden (günlük) 

900,00 ₺ 400,00 ₺ 400,00 ₺

b) Cafe pastahane ve kahvehane vb 

yerlerden (günlük)
600,00 ₺ 250,00 ₺ 250,00 ₺

a) Tartı ağırlıklarının her birinden (0,5- 1,5)
1,50 ₺ 1,50 ₺ 1,50 ₺

b) Uzunluk ölçülerinin herbirinden (0,5-1,5 

)
1,50 ₺ 1,50 ₺ 1,50 ₺

c) S plaka koltuk sayısı13+1 olanlar 5.250,00 ₺ 10.500,00 ₺ 10.500,00 ₺

d) S plaka koltuk sayısı 16+24 olanlar 7.500,00 ₺ 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺

e) M plakalı araçlar ( ruhsat devri ) 625,00 ₺ 1.250,00 ₺ 1.250,00 ₺

a) dolmuş ruhsat ücretleri (ilk Ruhsat) 1.500,00 ₺ 3.000,00 ₺ 3.000,00 ₺

b) D plaka araç devir ücreti 7.500,00 ₺ 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺

f ) T plaka araç devri 1.500,00 ₺ 3.000,00 ₺ 3.000,00 ₺

g) S plakalı araçların devrinde13+1 1.500,00 ₺ 3.000,00 ₺ 3.000,00 ₺
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25,00 ₺ 50,00 ₺ 50,00 ₺

p) Semt pazarı dışındaki diğer satıcı 

tezgahlarından m²
10,00 ₺ 25,00 ₺ 250,00 ₺

1.250,00 ₺1.250,00 ₺625,00 ₺m) Ticari plaka kayıp ve yenileme

3.000,00 ₺3.000,00 ₺1.250,00 ₺l ) M plaka verilmesi

150,00 ₺150,00 ₺50,00 ₺
n) Semt pazarı içerisinde sebze-meyve 

satıcıları tezgah işgal bedeli  4 m² kadar
o) Semt pazarı içerisinde diğer satıcılar 

tezgah m² 
15,00 ₺ 30,00 ₺ 30,00 ₺

ö)Semt pazarı dışındaki sebze- meyve satıcı 

tezgahı m²

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı

2023 YILI DEĞERİ

ı) taksi durakları arası geçiş
3.750,00 ₺ 7.500,00 ₺ 7.500,00 ₺

j) T plaka için durak ücreti (taksi adedi) 50,00 ₺ 150,00 ₺ 150,00 ₺

k) S.M.D.t plaka askıya alma ve indirme 625,00 ₺ 1.250,00 ₺ 1.250,00 ₺

h) S plakalı araçların devrinde 16+24 2.250,00 ₺ 4.500,00 ₺ 4.500,00 ₺

r ) Yol ve kaldırımları işgal edenlerden 

(günlük)
30,00 ₺ 60,00 ₺ 60,00 ₺

s ) Satışı ve devri yapılcak araçlara 

belediyemizce düzenlenen araç tahsis 

belgelerinin her birinden

625,00 ₺ 1.250,00 ₺ 1.250,00 ₺

ş) Dolmuş çalışma ruhsatı belgesi (yıllık) 500,00 ₺ 500,00 ₺

10
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ifraz ve tevhid harcı beher m² 0,15 ₺ 0,15 ₺ 0,15 ₺

plan ve proje tasdik harcı beher m² 0,15 ₺ 0,15 ₺ 0,15 ₺

b) Ticaret bölgeleri ( 0,05- 0,15 )

C.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

I. İmar Harçları

a) Konutlar bölgeleri ( 0,05- 0,15 )

ilk parselasyon harcı beher m² 0,15 ₺ 0,15 ₺ 0,15 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ Komisyon Kararı 2023 YILI DEĞERİ

c)Konut  bölgesi zemin açma izni ve toprak harfiyat harcı 

toprak  beher m³ (0,15- 0,45 ) 0,45 ₺ 0,45 ₺ 0,45 ₺

kanal beher m² ( 0,5- 1,5 ) 1,00 ₺

ilk parselasyon harcı beher m² 0,15 ₺ 0,15 ₺ 0,15 ₺

ifraz ve tevhid harcı beher m² 0,15 ₺ 0,15 ₺ 0,15 ₺

plan ve proje tasdik harcı beher m² 0,15 ₺ 0,15 ₺ 0,15 ₺

a) konut için 

kanal beher m² ( 0,5- 1,5 ) 1,00 ₺

yapı kullanma izin harcı beher m² ( 0,05-

0,15 )
0,15 ₺ 0,15 ₺ 0,15 ₺

II. bina inşaat harcı

yapı kullanma izin harcı beher m² ( 0,05-

0,15 )
0,15 ₺ 0,15 ₺ 0,15 ₺

d) Ticaret  bölgesi zemin açma izni ve toprak harfiyat harcı

toprak  beher m³ (0,15- 0,45 ) 0,45 ₺ 0,45 ₺ 0,45 ₺

151-200 m² arası (2 - 6 ) 6,00 ₺ 6,00 ₺ 6,00 ₺

201 m² den büyük ( 2,5 - 7,5 ) 7,50 ₺ 7,50 ₺ 7,50 ₺

a) işyeri  için 

100 m² kadar ( 0,5- 1,5 ) 1,50 ₺ 1,50 ₺ 1,50 ₺

101- 120 m² arası (1 - 3) 3,00 ₺ 3,00 ₺ 3,00 ₺

121- 150 m² arası (1,5 - 4,5 ) 4,50 ₺ 4,50 ₺ 4,50 ₺

100 m² den büyük (5 - 15 ) 15,00 ₺ 15,00 ₺ 15,00 ₺

25 m² kadar ( 2- 6 ) 6,00 ₺ 6,00 ₺ 6,00 ₺

26- 50 m² arası (3 - 9) 9,00 ₺ 9,00 ₺ 9,00 ₺

51- 100 m² arası (4 - 12 ) 12,00 ₺ 12,00 ₺ 12,00 ₺
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2) İnşaat mahallerinde ait olduğu inşaatla ilgili tüm ruhsat bilgilerini ihtiva eden inşaatın büyüklüğü ile 

orantılı levha asılacaktır levha asmayanlara bağımsız bölüm başına 500,00 tl ceza uygulanır.

* 2464 sayılı belediye gelirler kanunun 52 maddesinin 2. bendinde işgal harcı  m ²( 0,5 - 2,5 ) olarak 

belirlenmiştir.

** İnşaat sırasında inşaatın bulunduğu yol cephesindeki işgal miktarı söz konusu yolun 1/3 den fazla 

olamaz. Dar yollarda geri kalan geçiş yolu genişliği hiçbir şekilde 3 metreden az olamaz sadece kat 

betonu döküldüğünde ( haftada bir günü geçemez) belediyeye yazılı bilgi vermek kaydıyla kısmi olarak 

kapatılır.

IV. İmar Ücretleri

a) Yapı kontrol ücretleri (mesken)

1)Yapı ruhsatı öncesi mimari proje onay 

kontrol ücreti inşaat alanı toplamı m² 

başına
0,18 ₺ 0,36 ₺ 0,36 ₺

1000 m ² den büyük her m² için 0,15 gün 

ilave edilir

ör:  15 mt cepheli 1580 m² inşaat alanlı 

bina olan işgal hesabı 580 m² x 0,15 = 87 

işgal günü 1580 m²  447 işgal günü

* inşaatların yollara yan ve arka bahçeye bakan yüzleri sıva 

vb işler yapılırken tekniğe uygun olarak naylon veya delikli 

perdelerle örtülerek etrafa zarar vermesi önlenecek

** iki cephe veya üç cephesi yolda kalıyorsa cephe 

uzunluklarının ortalaması alınır

a) sundurma inşaatlarından işgal harcının ½ si alınır

b) ruhsat ve TUS yenilemelerinde işgal harcı alınmaz

c) imar planlarındaki yol ve alt yapıları yerinde 

oluşturulmamış parsellerde yapılacak inşaatlardan işgal 

III. işgal harcı
1) işgalgünü x cephe x TL 

işgal günü

0-200 m² inşaat = 120 gün

201-400 m² inşaat = 180 gün

401-600 m² inşaat = 240 gün

601-800 m² inşaat = 300 gün

801-1000 m² inşaat = 360 gün

b) Yapı kontrol ücretleri (işyeri)

1)Yapı ruhsatı öncesi mimari proje onay 

kontrol ücreti inşaat alanı toplamı m² 

başına

0,18 ₺ 0,36 ₺ 0,36 ₺

2) Expertizler tarafından dosya inceleme ve 150,00 ₺ 300,00 ₺ 300,00 ₺

2) Expertizler tarafından dosya inceleme ve 

kapya talepleri 
150,00 ₺ 300,00 ₺ 300,00 ₺

3 ) Dosya incelem ücreti 20,00 ₺ 40,00 ₺ 40,00 ₺

4 ) Araştırma çukuru ve sondaj kontrol 150,00 ₺ 300,00 ₺ 300,00 ₺

1)Mesken (bağımsız bölüm başına) 150,00 ₺ 300,00 ₺ 300,00 ₺

2) İşyeri (bağımsız bölüm başına) 350,00 ₺ 700,00 ₺ 700,00 ₺

d) İnşaatlardan çıkan harfiyat döküm ücretleri

3 ) Dosya incelem ücreti 20,00 ₺ 40,00 ₺ 40,00 ₺

4 ) Araştırma çukuru ve sondaj kontrol 150,00 ₺ 300,00 ₺ 300,00 ₺

c) Kat irtifakı ve kat mülkiyeti proje tasdik ücreti

1)Belediye sınırları ve mücavir alanlarda 

koruma,kullanma hizmet vermekle 

yükümlü olduğu yerlerde boşaltılan 
4,50 ₺ 9,00 ₺ 9,00 ₺
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e) İmar durum  ücreti

1)1 yıl geçerli çıktı başına 25,00 ₺ 50,00 ₺ 50,00 ₺

f) İmar planları işlem ücreti

1) Plan değişikliği, ilave , Mevzi imar plan 

için başvuru ücreti ( adet )
1.550,00 ₺ 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺

2) Harfiyat çıkartılan inşaat vb yerlerde 

harfiyat taşınmasından kirlenen cadde ve 

sokakların temizlenmesi ücreti
3,75 ₺ 7,50 ₺ 7,50 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı

2023 YILI DEĞERİ

g) Belediye meclisince onaylanan plan tadilatları

0-500 m² arası 6,00 ₺ 12,00 ₺ 12,00 ₺

501-1000 m² arası 5,00 ₺ 10,00 ₺ 10,00 ₺

2)1/1000 ölçekli halihazır harita onayı ( 

pafta başına)
300,00 ₺ 600,00 ₺ 600,00 ₺

3 )1/5000 ölçekli halihazır harita onayı ( 

pafta başına)
300,00 ₺ 600,00 ₺ 600,00 ₺

4 ) Plan notu/plan hükümleri değişikliği ( 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺

20001 m² ve fazlası 2,50 ₺ 5,00 ₺ 5,00 ₺

h) belediye meclisince onaylanan ilave imar planları

0-10000 m² arası 6,00 ₺ 12,00 ₺ 12,00 ₺

1001-5000 m² arası 4,00 ₺ 8,00 ₺ 8,00 ₺

5001-1000 m² arası 3,50 ₺ 7,00 ₺ 7,00 ₺

10001-20000 m² arası 3,00 ₺ 6,00 ₺ 6,00 ₺

300000 m² üzeri 3,00 ₺ 6,00 ₺ 6,00 ₺

ı) Numarataj ücreti

1) Numarataj belgesi 30,00 ₺ 40,00 ₺ 40,00 ₺

10001-15000 m² arası 5,00 ₺ 10,00 ₺ 10,00 ₺

15001-20000 m² arası 4,00 ₺ 8,00 ₺ 8,00 ₺

20001-30000 m² arası 3,50 ₺ 7,00 ₺ 7,00 ₺

2) Numarataj plakası 40,00 ₺ 200,00 ₺ 200,00 ₺

j) Ruhsatlarla ilgili ücretler

1) Yenileme ruhsat 300,00 ₺ ruhsat harcı ruhsat harcı

k) Vaziyet plan onay ücretleri

1) Vaziyet bağımsız bölüm onay  220,00 ₺ 500,00 ₺ 500,00 ₺

2) harita dosyası plan onayı 220,00 ₺ 500,00 ₺ 500,00 ₺

l) İmar durum belge ücretleri

1) Onaylı imar çapı 175,00 ₺ 350,00 ₺ 350,00 ₺

2) İsim değişikliği 300,00 ₺ 600,00 ₺ 600,00 ₺

2) Tadilat ruhsatı

tadilat alanı *harcın m²  

fiyatı

tadilat alanı 

*harcın m²  fiyatı

tadilat alanı 

*harcın m²  

13



ARDAHAN BELEDİYESİ 2023 YILI GELİR TARİFESİDİR

1)Mevzuat hükümler uygulanacaktır.

18.000,00 ₺ 18.000,00 ₺

15001-25000 m² arası 15.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺

0-1000 m² arası 750,00 ₺ 1.500,00 ₺ 1.500,00 ₺

1001-2000 m² arası

1) Tapu kayıt cıktısı 20,00 ₺ 40,00 ₺ 40,00 ₺

o) Bina yıkım izin ücreti

1)İiki kata kadar olanlardan  2.500,00 ₺ 3.000,00 ₺ 3.000,00 ₺

250001 m² üzeri 225.000,00 ₺ 450.000,00 ₺ 450.000,00 ₺

1.500,00 ₺ 3.000,00 ₺ 3.000,00 ₺

2001-3000 m² arası 2.500,00 ₺ 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı
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100001-150000 m² arası 75.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺

150001-250000 m² arası 150.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺

25001-40000 m² arası 25.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺

n)tapu kayıt ücreti (sayfa )

m) Parselasyon ücretleri ( beher m² )

3001-5000 m² arası 3.500,00 ₺ 7.000,00 ₺ 7.000,00 ₺

40001-60000 m² arası 40.000,00 ₺ 80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺

60001-100000 m² arası 55.000,00 ₺ 110.000,00 ₺ 110.000,00 ₺

5001-10000 m² arası 6.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 12.000,00 ₺

10001-15000 m² arası 9.000,00 ₺

u) Yapı kullanım izin belge ücreti 750,00 ₺ 750,00 ₺

s) Yapı denetim şantiye şefi isim değişikliği 

ücreti
500,00 ₺ 500,00 ₺

t) Zemin etüdü tasdik ücreti 250,00 ₺ 250,00 ₺

v) Otopark harcı

2) İkinci kattasn sonraki her kat için 750,00 ₺ 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺

p) Tespit ücreti

1) Yerinde tetkik 500,00 ₺ 500,00 ₺

r)Asansör izin belge ücreti 

1) Asansör ruhsat ücreti 1.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺
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Not: Yukarda belirlenemeyen ücret ve harçlar için kanun maddelerinde belirlenmiş ücretlerin tavanı 

uygulanır.

y) Yapı kullanım izin belgesi öncesi bina mahalli kontrol ücreti

1) Konut için Bağımsız Bölüm Başına 100,00 ₺ 100,00 ₺

1) Ticarti için Bağımsız Bölüm Başına 200,00 ₺ 200,00 ₺

z) Asansör Mühür Açma Ücreti

1) Asansör Başına 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ Komisyon Kararı 2023 YILI DEĞERİ
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f) Refakat emniyet hizmet üceti ( saatlık )

1) Temiz hava dolum üceti 150,00 ₺ 300,00 ₺ 300,00 ₺

2) Güvenlik amaçlı yangın söndürme aracı 400,00 ₺ 800,00 ₺ 800,00 ₺

d)İtfaye sertifikalı eğitim ve belge ücreti

1)Eğitime alınacak her katılımcı için 300,00 ₺ 600,00 ₺ 600,00 ₺

2)Eğitim sonunda verilecek sertifika belgesi 20,00 ₺ 40,00 ₺ 40,00 ₺

e)Merdiven kullanma hizmet ücreti

1)Reklam amaçlı pankart asma indirme 

(adet) 
80,00 ₺ 160,00 ₺ 160,00 ₺

2)Halkı bilgilendirme amaçlı pankar ve afiş 

asma 5 adet için
ücretsiz

5adete kadar 

ücretsiz üstü 150

5adete kadar 

ücretsiz üstü 
3 ) Kamu kurum ve kuruluşlarına 5 adetten 

sonra adet başına
60,00 ₺ 125,00 ₺ 125,00 ₺

4) kapı açma 50,00 ₺ 150,00 ₺

c) İtfaiye arafından verilen eğitim ve belge  ücreti

1)Özel kurum elemanlarına itfaiye 

tarafından verilen 5 gün süreli yangın 

güvenlik eğitimi ( kişi sayısı)

100,00 ₺ 200,00 ₺ 200,00 ₺

2)Özel kurumlara verilen yerinde yangın 70,00 ₺ 140,00 ₺ 140,00 ₺

3 ) Kamu kurum ve kuruluşlarına ücetsiz ücretsiz ücretsiz

4) Katılım belgesi 6-8 saatlık yangın eğitimi 70,00 ₺ 140,00 ₺ 140,00 ₺

150,00 ₺

2) Şehir dışı m³ için ( 10 km kadar ) 30,00 ₺ 60,00 ₺ 60,00 ₺

3 ) 10 km den fazla için km başına 5,00 ₺ 10,00 ₺ 10,00 ₺
4) İnşaat yıkımlarında 30 dk dan sonra her 

saat için vasıta ücreti alınır
100,00 ₺ 200,00 ₺ 200,00 ₺

5) Motopompla su tahliyesi 100,00 ₺ 200,00 ₺ 200,00 ₺

6) İnşaatlardan su tahliyesi 150,00 ₺ 300,00 ₺ 300,00 ₺

D.İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

a) Baca temzileme ücretleri

1)Tek baca temizleme ücreti(soba, kat 

kaloriferi, sömine vb.)
75,00 ₺ 150,00 ₺ 150,00 ₺

2)Kalorifer baca temzileme ücreti 85,00 ₺ 170,00 ₺ 170,00 ₺

3 ) İki vey adaha fazla katlı meskenlerden 100,00 ₺ 200,00 ₺ 200,00 ₺

b)Arazözle su verme ve motopomp kiralama ücreti

1) Şehir içi m³ için ( 10 km kadar ) 20,00 ₺ 50,00 ₺ 50,00 ₺

 I.İtfaiye Müdürlüğünün Ücretleri

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı

2023 YILI DEĞERİ
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4) Ticarethaneler 2,50 ₺ 5,00 ₺ 5,00 ₺

5) Endüstrüel binaların kapalı alanları 2,00 ₺ 4,00 ₺ 4,00 ₺

6) Depolama amaçlı binalar 2,50 ₺ 5,00 ₺ 5,00 ₺

8 ) Lpg,yanıcı-parlayıcı gaz satış ve dolum 

bayileri sabit ücret
350,00 ₺ 700,00 ₺ 700,00 ₺

9) Akaryakıt satış istasyonları ( lpg dahil ) 

sabit ücret
500,00 ₺ 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺

Not: 1 Kamu kurum ve kuruluşlar, gönüllü itfaiyecilerden, eğitim kurumlarından eğitim ücreti alınmaz.                                                                                                                                                                                                          

2) Camiler ve derneklerden ücret alınmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3) Açık alan kullnımında fiili kullanım alanı esas alınr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4) Belge düzenlendikten sonra ücret iadesi yapılamaz.      

7) Resmi kurumlar yangın yeterlilik belgesi ücretsiz ücretsiz ücretsiz

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı

2023 YILI DEĞERİ

g) Yangın önlem raporları ve yangın yeterlilik belgesi

1)Konaklama amaçlı binalar 2,00 ₺ 4,00 ₺ 4,00 ₺

2)Eğitim kurumları 1,00 ₺ 2,00 ₺ 2,00 ₺

3 ) Büro ve ofisler 2,00 ₺ 4,00 ₺ 4,00 ₺
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 I.Katılım Payları

10) Doğal küçük parke taşı ile döşeme 

kaplama yapılması kgm

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı

2023 YILI DEĞERİ

E. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

120,00 ₺ 240,00 ₺ 240,00 ₺

a )Su harcamalarına katılım payı  : 2464 sayılı belediye gelirler kanununun harcamalara katılım payları 

ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmenlik gereğince Madde -88 belediyelerce veya 

belediyelere bağlı müesselerce beldede su tesisleri  yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha 

dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden Su tesisleri harcamalarına katılım payı alınır.

b )Kanalizasyon harcamalarına katılım payı  : 2464 sayılı belediye gelirler kanununun harcamalara 

katılım payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmenlik gereğince Madde -87 

belediyelerce veya belediyelere bağlı müesselerce beldede Kanalizasyon  tesisleri  yapılması halinde, 

dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden Kanalizasyon  harcamalarına katılım 

payı alınır.

c )Yol harcamalarına katılım payı  : 2464 sayılı belediye gelirler kanununun harcamalara katılım payları 

ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmenlik gereğince Madde -86 belediyelerce ve bağlı 

kuruluşlarınca mücavir alan içerisinde yeni yol açılması, mevcut yolların % 40 veya daha fazla 

genişletilmesi Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi 

veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta 

çevrilmesi,Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi,

hallerinde bu yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan 

yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı  alınabilir.

 II.Fen işleri Müdürlüğünün Ücretleri
1) Kanal açma aracı (mesai saatlerinde) 100,00 ₺ 200,00 ₺ 200,00 ₺

2 )Kanal açma aracı  (mesai dışı) 265,00 ₺ 530,00 ₺ 530,00 ₺

3) Vidanjör ücreti ( 1 sefer ) şehir içi 55,00 ₺ 110,00 ₺ 110,00 ₺

4)Vidanjör ücret (1 sefer ) şehir dışı 100,00 ₺ 200,00 ₺ 200,00 ₺

5) Vidanjör ( 1 sefer ) 20 km den sonra km 

başına
4,00 ₺ 8,00 ₺ 80,00 ₺

11)Andazit yolun bozulup yeniden 

yapılması ( m² ;) Çevre, şehircilik ve iklim 

değişikliği bakanlığı pozlarına göre 

hazırlanır

515,00 ₺ 1.030,00 ₺ 1.030,00 ₺

12) Andzit bordür yolun bozulup yeniden 

yapılması Çevre, şehircilik ve iklim 

değişikliği bakanlığı pozlarına göre 

hazırlanır. ( m²)

90,00 ₺ 180,00 ₺ 180,00 ₺

6)Kazıyıcı bedeli yumuşak zemin ( saat) 600,00 ₺ 1.200,00 ₺ 1.200,00 ₺

7)Harfiyat araç ve nakliye dahil ( saat) 600,00 ₺ 1.200,00 ₺ 1.200,00 ₺

8)Temel dolgu (saat) 600,00 ₺ 1.200,00 ₺ 1.200,00 ₺

9)Doğal büyük parke taşı ile döşeme 

kaplama yapılması( yol ,meydan, park vb 

yerlerden )kgm

265,00 ₺ 530,00 ₺ 530,00 ₺
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18) Su bağlantı ücreti (metre) 200,00 ₺ 400,00 ₺ 400,00 ₺

13) Kilit parke yolun bozulup yeniden 

yapılması (m²) Çevre, şehircilik ve iklim 

değişikliği bakanlığı pozlarına göre 

hazırlanır

265,00 ₺ 530,00 ₺ 530,00 ₺

19) Kanalizasyon bağlantısı (metre) 432,00 ₺ 864,00 ₺ 864,00 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı

2023 YILI DEĞERİ

14)Beton bordür yolun bozulup yeniden 

yapılması Çevre, şehircilik ve iklim 

değişikliği bakanlığı pozlarına göre 
35,00 ₺ 70,00 ₺ 70,00 ₺

15)Beton oluk yolun bozulup yendien 

yapılması Çevre, şehircilik ve iklim 

değişikliği bakanlığı pozlarına göre 

45,00 ₺ 90,00 ₺ 90,00 ₺

16) Sıcak asfalt yolun bozulup yeniden 

yapılması (m² ) Çevre, şehircilik ve iklim 

değişikliği bakanlığı pozlarına göre 

hazırlanır

685,00 ₺ 1.370,00 ₺ 1.370,00 ₺

17) Sathi kaplama yolun bozulup yeniden 

kaplanması (m²) Çevre, şehircilik ve iklim 

değişikliği bakanlığı pozlarına göre 

hazırlanır

235,00 ₺ 470,00 ₺ 470,00 ₺
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16-24 45 ÜZERİ

D(Y)

YETKİ 

BELGE 

TÜRÜ

F. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA

OTOBÜS ( KOLTUK SAYISI)

25-34 35-44

100 Km üstü 

uluslararası/şehirler arası 

taşımalar içinA.B.D

22,29 ₺ 34,18 ₺ 44,58 ₺ 59,44 ₺

100 Km altı uluslararası/şehirler 

arası taşımalar için

11,89 ₺ 19,32 ₺ 22,29 ₺ 29,72 ₺

A.B.D. (Y)

I.Terminal Çıkış Ücretleri

A.B.D. (Y)

100 Km altı uluslararası/şehirler 

arası taşımalar için

D(Y) İl içi yolcu taşıması yapanlardan

Transit ( teminali ara durak 

olarak kullananlardan

2,97 ₺ 5,94 ₺

1,49 ₺ 3,72 ₺

1,49 ₺ 3,72 ₺

İl içi yolcu taşıması yapanlardan
7,43 ₺ 11,89 ₺ 14,86 ₺ 20,81 ₺

Transit ( teminali ara durak 

olarak kullananlardan
7,43 ₺ 11,89 ₺ 14,86 ₺ 20,81 ₺

YETKİ 

BELGE 
AÇIKLAMA

A.B.D

100 Km üstü 

uluslararası/şehirler arası 

taşımalar için

OTOMOBİL OTOBÜS

7 KOLTUK VE ALTI 8-14 KOLTUKLU

5,94 ₺ 11,89 ₺

25-60 DK 12 SAATE KADAR

12- 24 

SAAT 

ARASI HER 

SAAT İÇİN

24 SAAT 

ÜSTÜ HER 

SAAT 

İLAVE

AYLIK 

ABONMAN 

BEDELİ

TAŞIT 

TÜRÜ
0-25 DK

OTOBÜSLERÜCRETSİZ 11,89 ₺ 2,97 ₺ 1,49 ₺ 1,49 ₺ 118,89 ₺

TİCARİ 

OTOMOBİ

LLERDEN

ÜCRETSİZ 2,97 ₺ 1,49 ₺ 0,37 ₺ 0,37 ₺ 59,44 ₺

ÖZEL 

OTOMOİL

LERDEN 

ÜCRETSİZ 5,94 ₺ 1,49 ₺ 0,37 ₺ 0,37 ₺ 59,44 ₺

BAKANLIK DAN GELEN YENİ ÜCRET TARİFESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER DİREK UYGULACAK
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3)60 dk dan sonra her saat başlangıcında 

eklenmek üzere 
2,50 ₺ 2,50 ₺ 2,50 ₺

4) Günlük 60,00 ₺ 60,00 ₺ 60,00 ₺

VI. İşyeri Kiraları

2022 yılı içerisinde kira yenileme ihaleleri tamamlanamayan işyerleri için yıllık kira artış oranı 

uygulanacaktır.( belli olmayan oranlar için yeniden değerlendirme oranı baz alınır)

(0,5- 2,5 )

IV. Çevre Temizlik Vergisi
1) Çevre Temizlik Vergisi Bakanlıkça belirlenen yeniden değerlendirme oranları yansıtılmak süretiyle 

uygulanacaktir. Belediyemizce Çevre Temizlk Vergisi 5.gruptan değerlendirilecektir. Kalkınmada 

öncelikli iller arasında olan belediyelerde % 50 indirim uygulanır.

V. Emlak Vergisi

1) Emlak Vergisi Bakanlıkça belirlenen yeniden değerlendirme oranları yansıtılmak süretiyle 

uygulanacaktir. 

d)Tır kamyonları, motorlu iş makinaları vb. 1,25 ₺ 1,25 ₺ 1,25 ₺

III. Parkmetre  Ücretleri

1)0-15 dk ücretsiz

2) 15- 60 dk 2,50 ₺ 2,50 ₺ 2,50 ₺

2) Her taşıttan beher saat için ( 0,25- 1,25)

a)Taksi, otomobil,, panel kaptıkaçtılardan 1,00 ₺ 1,25 ₺ 1,25 ₺

b)Minibüs,kamyonet benzeri 1,00 ₺ 1,25 ₺ 1,25 ₺

c)Otobüs, kamyon,kamyon çekici vb 1,25 ₺ 1,25 ₺ 1,25 ₺

II.İşgal Ücretleri

1)Belediyemize ait park, bahçe, kaldırım ve 

çeşitli alanlara bankalar,şahıslar ve tüzel 

kişilerce kurulan sabit tesislerin m² aylık

250,00 ₺ 500,00 ₺ 500,00 ₺

5- Bakanlığa sunulacak tarifeler, “Not” kısmı konulmaksızm bu tabloya uygun şekilde hazırlanarak 

yetkililerce imzalanır.

6-Sadece yolcu indirmek için terminale giren taşıtlara ilişkin terminal giriş -çıkış ücreti alınmaz. 

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı

2023 YILI DEĞERİ

Not:1-Terminal ücret tarifelerinin hesaplanmasında bir tam sayıdan sonra gelen 0,5'in altındaki kesirler 

bir alt tam sayıya, üstündekiler ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

2- Tabloda belirtilen koltuk sayıları yolculara ait koltuklar olup; şoför ve yardımcı personele ait koltuklar 

bu sayılara dahil değildir.

3- Uzunluğu 12 metre ve üzeri olan araçlar; koltuk sayılarına bakılmaksızın 46 ve üzeri koltuklu kabul 

edilir.

4- Park alanını bir saatten az kullanarak yolcu bindirme-indirme için peronlara giden otobüslerden 

sadece terminal çıkış ücreti alınır, ayrıca park ücreti alınmaz.
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150,00 ₺ 150,00 ₺

g)Kantar Tartım Ücreti

2)Kamyonet ve traktör 12,00 ₺ 15,00 ₺ 15,00 ₺

2)Kamyon 0,60 ₺ 1,20 ₺ 1,20 ₺

3)Tır 2,50 ₺ 5,00 ₺ 5,00 ₺

d)Deri Taşıma Ücreti

1)Büyükbaş Hayvan (ton)

3)At arabaları 6,00 ₺ 10,00 ₺ 10,00 ₺

e)Deri Depolama Ücreti (adet)

1)Büyükbaş Hayvan 3,50 ₺ 7,00 ₺ 7,00 ₺

2)Küçükbaş Hayvan 2,00 ₺ 5,00 ₺ 5,00 ₺

f)Hayvan Pazarında Büyük araç Park ve hayvan yükleme ücreti

1)10 teker üzeri araçlardan 120,00 ₺

1)10 teker üstü kamyon ve tırlardan 18,00 ₺ 20,00 ₺ 20,00 ₺

1,50 ₺ 3,00 ₺ 3,00 ₺

Hayvan Kesim Ücretleri belediye mücavir alanı dışına olursa belirirlenen tarifelere ek 50 Tl alınır.

b) Kiralı Padok Ücreti ( günlük Hayban başı)

1)Açık Padok 5,00 ₺ 10,00 ₺ 10,00 ₺

2)Yarı Açık padok 6,00 ₺ 12,00 ₺ 12,00 ₺

3)Kapalı padok 12,00 ₺ 24,00 ₺ 24,00 ₺

c)Dezenfeksiyon Ücreti (m²)

1)Kamyonet 1,80 ₺ 3,60 ₺ 3,60 ₺

120,00 ₺ 250,00 ₺ 250,00 ₺

2)Küçükbaş Hayvan (adet)

a) Hayvan Kesim Ücretleri

1)Büyükbaş Hayvan 300 kg ( taşıma Dahil) 150,00 ₺ 200,00 ₺ 200,00 ₺

2)Büyükbaş Hayvan 301 kg ( taşıma Dahil) 250,00 ₺ 300,00 ₺ 300,00 ₺

3)Küçükbaş Hayvan 50,00 ₺ 50,00 ₺ 30,00 ₺

II.Hayvan kesimi muayene ve denetim harcı
a) Küçükbaş hayvan ( 1-3) 3,00 ₺ 3,00 ₺ 3,00 ₺

b) Büyükbaş hayvan(2,5- 7,5) 7,00 ₺ 7,50 ₺ 7,50 ₺

III.Veteriner işleri Müdürlüğü Ücretleri

G. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I.İşgal harçları
1) Hazyvan satıcıları tarafından işgal eilen beher m² sinden hayvan başına 

a)Satışı yapılan küçük baş hayvan ( 0,5-2,5)
0,50 ₺ 1,00 ₺ 2,50 ₺

b)Satışı yapılan Büyükbaş hayvan(1- 5) 1,00 ₺ 2,00 ₺ 5,00 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
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H. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

I.İşyeri açma izin harcı
1) Beher m² için işin mahaiyetine göre (0,1-1 Tl)

a)1-25 m² arası 1,00 ₺ 1,00 ₺ 1,00 ₺

b)26-100 m² arası 1,00 ₺ 1,00 ₺ 1,00 ₺

c)101-256 m² arası 1,00 ₺ 1,00 ₺ 1,00 ₺

d)251-500 m² arası 1,00 ₺ 1,00 ₺ 1,00 ₺

e)500 m² den yukarı 1,00 ₺ 1,00 ₺ 1,00 ₺

II.Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
1) Beher m² için işin mahaiyetine göre (20-800Tl)

a)1-25 m² arası 48,00 ₺ 96,00 ₺ 96,00 ₺

b)26-100 m² arası 89,00 ₺ 198,00 ₺ 198,00 ₺

c)101-256 m² arası 163,00 ₺ 326,00 ₺ 326,00 ₺

d)251-500 m² arası 276,00 ₺ 548,00 ₺ 548,00 ₺

e)500 m² den yukarı 471,00 ₺ 800,00 ₺ 800,00 ₺

III.Muayene Ruhsat ve Rapor  Harcı

1) 01/03/2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi gazetede yayımlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılması 

hakkında kanunun 6. maddesi gereğince belirlenmiştr. Muayene ,Ruhsat ve Rapor harcı Madde 14- 

Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya istage bağlı olarak belediyeler veya bağlı kuruluşları 

tarafından düzenlenen her türlü tıbbi, baytari ve fenni muayeneler ile kimyevi ve bakteriyolojik tahliller 

sonucunda düzenlenen raporlardan alınacak harçtır ( 5- 15  Tl) 

a)Muayene ruhsat ve rapor harcı 7,00 ₺ 15,00 ₺ 15,00 ₺

IV.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ücretleri

a) Umuma açık , istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması sırasında mesul müdürlük belgesi 

ücretleri

1)Umuma açık, istirahat ve eğlence 

yerlerinden Otel ve içkili eğlence 

yerlerinden 

900,00 ₺ 1.800,00 ₺ 1.800,00 ₺

2)Cafe, Pastahane ve Kahvehane vb 

yerlerden
350,00 ₺ 700,00 ₺ 700,00 ₺

3)Öğrenci servisi 480,00 ₺ 960,00 ₺ 960,00 ₺

b) Ruhsat yenileme geçerlilik intibakvb işlemler için alıncak ücret

1)İşyeri açma ruhsatı yenileme 175,00 ₺ 350,00 ₺ 350,00 ₺

2)Mesul müdürlük ruhsatı 225,00 ₺ 450,00 ₺ 450,00 ₺

4)Öğrenci servisi (Kamu İçin) 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺

c) TAPDK Mesafe şartı uygunluk belge ücreti

1)Tekel bayii vb 120,00 ₺ 240,00 ₺ 240,00 ₺

2)Umuma açık ve istirahat ve eğlence 

yerlerinden otel ve içkili eğlence 

yerlerinden 

250,00 ₺ 500,00 ₺ 500,00 ₺

3)Bakkal ( sadece Tütün satan yerler) 60,00 ₺ 100,00 ₺ 100,00 ₺
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J. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1)Nikah Defteri 200,00 ₺ 220,00 ₺ 220,00 ₺

I.Yazı İşleri Müdürlüğü Ücretleri

2)İhtisas Komisyon rapor ücreti 10,00 ₺ 20,00 ₺ 20,00 ₺

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı
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2999 1000

999 300

299 150

149 50

49 20

19 0

499 300

299 200

199 100

99 50

49 20

19 0

1001 DEN BÜYÜK

1000 750

749 500

499 250

249 100

99 50

49 0

750 DEN BÜYÜK

749 25

249 0

700 250

249 150

149 100

99 50

49 10

9 0

300,00 ₺ 300,00 ₺

180,00 ₺ 180,00 ₺

60,00 ₺ 60,00 ₺

2)Konaklama Tesisleri Tesislerinin Tarifesi (Otel Motel Pansiyon) (yatak Sayısı)
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K. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I.Evsel Katı Atık Ücreti ( aylık )
1 )Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu yuva vb. eğitim öğretim faaliyeti yapılan 

13.209,60 ₺ 13.209,60 ₺

4.800,00 ₺ 4.800,00 ₺

1.560,00 ₺ 1.560,00 ₺

540,00 ₺ 540,00 ₺

588,25 ₺ 588,25 ₺

392,55 ₺ 392,55 ₺

261,70 ₺ 261,70 ₺

3)Her türlü yeme, içme, eğlence Yerleri ve marketler (Kullanım Alanı m²)

8.185,28 ₺ 8.185,28 ₺

5.513,25 ₺ 5.513,25 ₺

175,00 ₺

3.438,24 ₺

2.062,59 ₺

1.056,22 ₺

434,72 ₺

259,16 ₺

250,00 ₺ 250,00 ₺

200,00 ₺ 200,00 ₺

5)Yukarıdaki Grupların Hiçbiri İçinde Yer Almayan Diğer Sınai, Ticari Ve Meslek Kuruluşlarının Tarifesi  

(Personel Sayısı)

4.623,00 ₺ 4.623,00 ₺

1.807,83 ₺ 1.807,83 ₺

1.307,55 ₺ 1.307,55 ₺

813,36 ₺ 813,36 ₺

150,00 ₺

125,00 ₺

459,67 ₺ 459,67 ₺

278,32 ₺ 278,32 ₺

46,78 ₺ 46,78 ₺

4)Her türlü yeme, içme, eğlence Yerleri ve marketler (Kullanım Alanı m²- Tek Şubeli Marketlerden)

350,00 ₺ 350,00 ₺

3000 DEN BÜYÜK

935,15 ₺

1.182,59 ₺

590,18 ₺

261,90 ₺

123,00 ₺

57,79 ₺

29,13 ₺

500 DEN BÜYÜK 0,00 ₺

0,00 ₺

0,00 ₺

0,00 ₺

419,48 ₺

265,23 ₺

130,70 ₺

6.548,23 ₺

4.411,06 ₺

4.297,80 ₺ 4.297,80 ₺

2.578,23 ₺ 2.578,23 ₺

1.320,27 ₺ 1.320,27 ₺

543,40 ₺ 543,40 ₺

323,95 ₺ 323,95 ₺

701 DEN BÜYÜK 3.082,00 ₺

1.205,22 ₺

871,70 ₺

542,24 ₺

306,45 ₺

185,55 ₺

31,19 ₺
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ARDAHAN BELEDİYESİ 2023 YILI GELİR TARİFESİDİR

1001 DEN BÜYÜK

1000 500

499 200

199 100

99 50

49 25

24 0

500 350

349 250

249 100

99 50

49 20

19 5

4 0

750 DEN BÜYÜK

750 500

499 300

299 200

199 150

149 100

99 50

49 0

18.920,00 ₺

9.980,30 ₺ 9.980,30 ₺

8.277,50 ₺ 8.277,50 ₺

0,00 ₺

0,00 ₺

5.555,80 ₺ 5.555,80 ₺

872,00 ₺

327,00 ₺ 327,00 ₺

87,20 ₺ 87,20 ₺

3.588,27 ₺ 3.588,27 ₺

1.980,99 ₺ 1.980,99 ₺

1.155,26 ₺ 1.155,26 ₺

352,68 ₺ 352,68 ₺

16.350,00 ₺ 16.350,00 ₺

8.720,00 ₺ 8.720,00 ₺

4.360,00 ₺

1.744,00 ₺

872,00 ₺

501 DEN BÜYÜK 9.136,20 ₺

6)Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathaneler (Kapalı Alan) - (Sanayi) (Personel Sayısı)

4.360,00 ₺

16.055,74 ₺

11.055,98 ₺

8.360,53 ₺

6.689,05 ₺

4.202,03 ₺

1.980,24 ₺

6.540,00 ₺

9)KONUTLAR İÇİN ALINCAK EVSEL KATI 

10)İnşaat Şantiye alanları 

11)Banka Şubeleri dışında bulunan ATM 

5,50 ₺

150,00 ₺

500,00 ₺

3.547,50 ₺ 3.547,50 ₺

1.892,00 ₺ 1.892,00 ₺

15,00 ₺ 15,00 ₺

250,00 ₺ 250,00 ₺

1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺

65.557,78 ₺ 65.557,78 ₺

24.454,10 ₺ 24.454,10 ₺

18.920,00 ₺

5.912,50 ₺ 5.912,50 ₺

1.744,00 ₺

Not: 1)KDV belirtilmeyen ücretlere dahil kabul edilir.                                                                                          

2) Vergi, harç, katılım payları ve ücretler için yukarda belirlenmeyen alacak oluşması durumunda kanun 

maddesinde ücretin alınması                                                                                                                                                 

3) Bütün tarifelerd belirlenmemiş ücret, harç, vergilerin önceki döenmlere yeniden değerlendirme 

oranında artış uygulanarak alınması

6.622,33 ₺

4.564,88 ₺

891,88 ₺

357,77 ₺

7)Yukarıdaki Gruplar İçinde Değerlendirilemeyen Kamu Kurumları (Personel Sayısı) - (Kamu Binaları)

8) Hastane, Ceza Evleri, yurt MEB Bağlı Pansiyonlar, Öğretmenevi (Yatak Sayısı)

VERGİ HARÇ, ÜCRET VE HİZMET TÜRÜ 2022 YILI DEGERİ
Komisyon Kararı

2023 YILI DEĞERİ

0,00 ₺

0,00 ₺

5.555,80 ₺

3.588,27 ₺

1.980,99 ₺

1.155,26 ₺

352,68 ₺

2.128,71 ₺

907,42 ₺

363,22 ₺

203,76 ₺

42,02 ₺

6.540,00 ₺
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