
T.C.T.C.
GÖKÇESU  BELEDIYE BASKANLIGIGÖKÇESU  BELEDIYE BASKANLIGI

MECLIS KARARIMECLIS KARARI
Karar Tarihi
05/01/201505/01/2015

Karar No
1-31-3 Karar Özeti 2464 Sayili Belediye Tarife Cetvellerini2464 Sayili Belediye Tarife Cetvellerini

Görüsülmesi  Görüsülmesi  

Belediye Meclisini Teskil
Eden Zevat

BELEDIYE BASKANI : BELEDIYE BASKANI : ATILLA ATES                   
ÜYELER : ÜYELER : ISMAIL BERBER-BAHRI BOSTANCI-YASAR
BORAZAN-SAMI NODUL-SEBAHAHATTIN ATES-AYDIN
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        3-Meclis Toplantisinin 3. gündem maddesi olan Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlügü'nün 24.12.2014 tarih ve82 sayili 2464 Sayili Belediye Gelirleri Tarife Cetvellerinin
görüsülmesine geçildi.
       1- Dükkanlar, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek erbabinca çesitli yerlere
asilan
ve takilan her çesit levha, yazi ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamlarin beher
metrekaresinden
yillik olarak en az 20,00TL en çok 100,00TL belirlenmistir. Meclis üyelerinden Ali KAYA tüm
cadde,sokak,bulvar ve meydanlar için 20,00TL olarak devam edilmesini teklif etti. Yapilan
oylama sonucunda mevcudun oybirligi ile 20,00TL tahsiline karar verildi.
      2- Motorlu tasit araçlarinin içine ve disina konulan ilan ve reklamlarin beher
metrekaresinden yillik olarak en az 8,00TL en çok 40,00TL belirlenmis. Meclis üyelerinden
Yasar BORAZAN toplu tasima araçlarive digerleri için 30,00TL olarak devam edilmesini teklif
etti. Yapilan oylama sonucunda 30,00TL üzerinden tahsiline mevcudun oybirligi ile karar
verildi.
      3- Cadde, sokak ve yaya kaldirimi üzerine asilan binalarin cephe ve yanlarina asilmak
kaydiyla yapilan ilan ve reklamlardan metrekaresinde haftalik olarak en az 2,00TL en çok
10,00TL belirlenmis. Meclis üyelerinden Ali KAYA tüm cadde,sokak,bulvar ve meydanlar için
10,00TL olarak devam edilmesini teklif etti. Yapilan oylama sonucunda 10,00TL olarak
tahsiline mevcudun oybirligi ile karar verildi.
     4- Isikli veya projeksiyonlu ilan reklamlardan her metrekare için yillik olarak en az
30,00TL en çok 150,00TL belirlenmis. Meclis üyelerinden Yasar BORAZAN led ekranli ilan
ve reklamlardan ve diger isikli ve projecsiyonlu ilanve reklamlar için 30,00TL olarak devam
edilmesini teklif etti. Yapilan oylama sonucunda 30,00TL olarak tahsiline mevcudun oybirligi
ile karar verildi.
 5- Ilan ve reklam amaci ile dagitilan brosür, katolog, duvar ve cep takvimleri, biblolar ve
benzerlerinin her biri için en az 0,01TL en çok 0,25TL belirlenmis. Meclis Üyelerinden Yasar
BORAZAN 0,25TL devam edilmesini teklif etti. Yapilan oylama sonucunda 0,25TL olarak
tahsiline mevcudun oybirligi ile karar verildi.
6- Mahiyeti ne olursa olsun yapistirilacak çesitli afisler ve benzerlerinin beher
metrekaresinden en az 0,02TL en çok 0,50 TL belirlenmis. Meclis Üyelerinden Ismail
BERBER 0,40
TL olarak devam edilmesini teklif etti. Yapilan oylama sonucunda 0,40 TL olarak tahsiline
mevcudun oybirligi karar verildi.
2646 sayili kanunun 56.maddesinde yer alan isgal harci tarifesi asagidaki sekilde
degistirilmistir.
1- 52.maddenin (1) ve (2) numarali bentlerinde yazili isgallerden beher metrekare için
günde en az 0,50TL en çok 2,50TL belirlenmis. Meclis üyelerinden Hasan OVAZ 2,50TL
olarak devam edilmesini teklif etti. Yapilan oylama sonucunda 2,50YTL den tahsiline
mevcudun
oybirligi ile karar verildi.
2- 52.maddenin (1) numarali bendince yazili hayvan saticilarinin isgallerinde;
a) Satisi yapilan küçükbas hayvan basina en az 0,50TL en çok 2,50TL belirlenmis. Daha
önce üst sinir olan 2,50TL karar alindigi için ayni sekilde tahsiline mevcudun oybirligi ile karar
verildi.
b) Satisi yapilan büyükbas hayvan basina en az 1,00TL en çok 5,00TL belirlenmis. Daha
önce üst sinir olan 5,00TL karar alindigi için ayni sekilde tahsiline mevcudun oybirligi ile karar
verildi.
3-52.maddenin (3) numarali bendinde yazili isgallerde
a)Her tasittan beher saat için Belediye Meclis Üyelerinden Sami NODUL 0,50 TL alinmasini



teklif etti. Oybirligi ile kabul edildi. 
b)Parkmetre çalistran yerlerde beher saat için Belediye Meclis Üyelerinden Sami NODUL
1,00 TL alinmasini teklif etti. Mevcudun oybirligi ile kabul edildi.
2464 sayili kanunun 60. maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir. Tatil günlerinde
çalisma ruhsat harci isin mahiyetine göre yilda en az 20,00YTL en çok 800,00YTL
belirlenmis.
Meclis üyelerinden Sami NODUL tüm isyerleri için 60,00TL olarak devam edilmesini teklif
etti. Yapilan
oylama sonucunda 60,00TL den tahsiline mevcudun oybirligi ile karar verildi.
2464 sayili belediye gelirleri kanununun 84. maddesinde yer alan çesitli harçlara ait
tarifeler asagidaki sekilde degistirilmistir.
- Isyeri açma izin harci beher metrekare için isin mahiyetine göre en az 0,10 TL en çok
1,00TL belirlenmis. Daha önce en üst sinir olan 1,00TL karar alindigi için tüm isyerlerinde ayni
sekilde tahsilinemevcudun oybirligi ile karar verildi.
Eglence Vergisi görüsmelerinde (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eglence yerlerinde)
Bar,pavyon,gazinogece klübü,taverna,diskotek,kabare,dansing gibi eglence yerlerinde
çalisilan her gün için 50 m2ye kadar 10,00TL ,51m2-150m2 arasi 15,00 TL ,151m2-300m2
arasi 20,00TL, 301m2 den yukari 25,00TL 4 yildizli otellerde 30,00TL, 5 yildizli otellerde
40,00TL olmasina ortak görüs sonucu mevcudun oybirligi ile kabul edildi.
Bilardo ve masa futbolu salonlari gibi eglence yerlerinde 25m2 ye kadar 10,00TL
26m2-50m2 arasinin ise 15,00TL olarak belirlenmesine ortak görüs sonucu mevcutun
oybirligi ile karar verildi.

2464 sayili belediye gelirleri kanunun 5281 sayili yasa ile degistirilen madde 25'te
belirtilen bina insaat harci tarifeleri 7 Mayis 2005 gün ve 25808 sayili resmi gazetede
kesinlestigi gibi aynen kabulüne mevcudun oybirligi ile karar verildi.
2464 sayili belediye gelirleri kanununun 84. maddesinde yer alan çesitli harçlara ait
tarifeler 5281 sayili yasa ile degistirilen madde 26'da belirtilen harçlar 7 Mayis 2005 gün ve
25808 sayili resmi gazetede kesinlestigi gibi aynen kabulüne mevcudun oybirligi ile karar
verildi.
- Is Makinasi kiralamasi için Meclis üyesi Aydin SELAM bir saatlik ücret olarak 1000,00TL olmasini
teklif etti. Yapilan oylama sonucunda 1000,00TL tahsil edilmesine mevcudun
oybirligi ile karar verildi.
- Mense Sahadetnamesi için Meclis üyesi Sebahattin ATES 25,00TL olarak devam teklif
etti.Yapilan oylama sonucunda 25,00TL tahsiline mevcudun oybirligi ile kabul edildi.
- Okul tasitlarina verilecek olan yol güzergah belgesi için tasit basina Meclis Üyelerinden
Riza ARSLANTÜRK 25,00TL tahsil edilmesini teklif etti. Yapilan oylama sonucunda 25,00TL
mevcudun oybirligi ile kabul edildi.

-Nikahi Kiyilacak çiftlerin Aile Cüzdani kurumumuzca temin edilmesinde Meclis Üyelerinden
Sami NODUL 100,00TL tahsilin devamini teklif etti. Yapilan oylama sonucunda
mevcudun oybirligi ile kabul edildi.
-Nikahi kiyilacak çiftlerin Aile Cüzdanini kendileri temin etmeleri halinde Meclis Üyelerinden
Yasar BORAZAN 50,00TL tahsil edilmesini talep etti. Yapilan oylama neticesinde
mevcudun oybirligi ile kabul edildi.
-Nikahi kiyilacak çiftlerin Evlenme Izin Belgesi talebinde ise Meclis Üyelerinden Ali KAYA 50,00TL
alinmasini talep etti. Yapilan oylama sonucunda mevcudun oybirligi ile kabul
edildi.
- 30 Aralik 2014 Tarihli ve 28867 Sayili Resmî Gazete ve 46 seri nolu
Belediye gelirleri Kanunu genel tebligi ile Isyeri olarak kullanilan binalar için Bina grup
ve derecelerine göre Meclis Üyelerinden Aydin SELAM 7. grup 4. derece göstergedeki
rakamina göre; Yillik Is Yerlerine Ç.T.V uygulamasinin yapilmasini talep etti. Yapilan oylama sonucunda
mevcudun oy birligi ile kabul edildi.
-Dügün Salonu Tarifesi hususunda Meclis Üyelerinden Sami NODUL 2014 Yili tarifelerinin 2015 Yili
içinde geçerli olmasini talep etti ve oylamaya geçildi. Yapilan oylama sonucunda 2015- Yili tarifelerinin
geçerli olmasina mevcutun oybirligi ile karar verildi.

        Dügün: Gündüz (saat:12:00-17:00)      :200.00-TL(ikiyüztl)



        Gece   (saat:19.00-24.00)      :300.00-TL(üçyüztl)
        Nisan-Kina-Siyasi Parti Toplantilari  :150.00-TL(yüzellitl)
        Cenaze Yemegi-Oruç Açtirma-Mevlit-Halk Bilgilendirme(Seminer vb.)Toplantilari için yapilan salon
açilislarina ücretsizdir. 

ILANLAR:
Belediye hoparlörü ile ticari ve zirai müesseselerden eglence yerleri ve esnaf tarafindan yapilan
ilanlarin ücretleri asagidaki sekilde alinir.
1- Günde bir defa tekrarli okuma ilanlarin seferi Meclis Üyelerinden Ismail BERBER 15,00TL
olmasini talep etti. Yapilan oylama sonucunda mevcudun oybirligi ile kabul edildi.
2- Günde iki defa tekrarli okunacak ilanlardan Meclis Üyelerinden Ismail BERBER 20,00TL tahsilin
devam edilmesini talep etti. Yapilan oylama sonucunda mevcudun oybirligi ile kabul edildi.
3- Resmi Dairelerden gelen her çesit ilanlar hususunda Belediye Meclis Üyelerinden Yasar
BORAZAN tarife ücretine tabi olmamasini teklif etti. Yapilan oylama sonucunda tarife ücretine
tabi olmamasina mevcudun oybirligi ile karar verildi.
5- Hayir Derneklerinden 30 kelimeyi geçmeyen ilanlarin bir defaya mahsus olmak üzere Meclis
Üyelerinden Riza ARSLANTÜK ücretsiz olmasini teklif etti. Yapilan oylama sonucunda
ücretsiz olmasina mevcudun oybirligi ile karar verildi.
6- Dügün, kayip çocuk ve ölüm ilanlarinin ve Milli Bayramlar dolayisi ile hazirlanan program
ilanlarinin ücrete tabi olmamasi hususunda Belediye Meclis Üyelerinin hemfikir olmasi
neticesinde oylamaya geçildi. Yapilan oylama sonucunda mevcudun oy birligi ile ücretsiz
olmasina karar verildi.
7- Belediye hoparlörü ile seçim propagandasi, teyp ve plakla yapilacak ilanlarin yapilmasi
halinde 1 saatinin 2015 Yili için 200.00TL belirlenen ücretin Meclis Üyelerinden Ali KAYA 2000.00TL
olarak devam edilmesini teklif etti. Yapilan oylama sonucunda
mevcudun oy birligi ile 200,00TL tahsiline karar verildi.
8- Teknik arizadan dogacak gecikmede Belediyenin sorumlu tutulamamasina ve yayinlarin Baskanlikça
belirtilen saatlerde yapilmasinda Belediye Meclis Üyelerinin hemfikir olmasi neticesinde oylamaya geçildi.
Yapilan oylama sonucunda mevcutun oy birligi ile kabul edildi.
neticesinde oylamaya geçildi. Yapilan oylama sonucunda mevcudun oy birligi ile ücretsiz
olmasina karar verildi.
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BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLOBAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO
  

İL ADI                   : BOLUİL ADI                   : BOLU
  
BELEDİYE ADI  : GÖKÇESU BELEDİYESİBELEDİYE ADI  : GÖKÇESU BELEDİYESİ
  

  
A)A)                  İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yerİlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
Kanuni TarifeKanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)Grup/Verginin Tutarı (TL)
En AzEn Az
(TL)(TL)

En ÇokEn Çok
(TL)(TL)

11 22 33 44

1.1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve
serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere
asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve
resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların
beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan 20 100      
 
 20,00
 

Cadde 20 100        20,00
 

Sokak 20 100        20,00
 

2.2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına
konulan ilan ve reklamların beher
metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları 8 40        
 30,00

Diğer 8 40        30,00
 

3.3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine
gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan
bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan
geçici mahiyetteki ilan ve reklamların

Bulvar ve Meydan 2 10      
 
 10,00
 



metrekaresinden haftalık olarak
Cadde 2 10        10,00

 

Sokak 2 10        10,00
 

4.4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve
reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve
reklamlardan

30 150        30,00

Diğer ışıklı
veprojeksiyonlu ilan ve
reklamlardan

30 150        30,00

5. 5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,
katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar
veya benzerlerinin her biri için
 

Bütün yerlerde 0,01 0,25        0,25

6.6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak
çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin
metrekaresinden

Bütün yerlerde
 

0,02 0,50           0,40

  
  
B) EĞLENCE VERGİSİB) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve AlanıEğlencenin Türü ve Alanı
Kanuni TarifeKanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL)Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)En Az (TL) En ÇokEn Çok
(TL)(TL)

11 22 33 44

 
Bar, pavyon, gazino, gece
kulübü, taverna, diskotek,
kabare,dansing gibi eğlence
yerlerinde çalışılan her gün
için

50 m²’ye kadar 5 100       10,00
51 m²-150 m² arası 5 100       15,00
151 m²-300 m² arası 5 100        20,00
301 m²’den yukarı 5 100        25,00
4 yıldızlı otelde 5 100        30,00
5 yıldızlı otelde 5 100        40,00

Bilardo ve masa futbolu
salonları gibi eğlence
yerlerinde çalışılan her gün
için

25 m²’ye kadar 5 100        10,00
26 m²-50 m² arası 5 100        15,00
51 m²-100 m² arası 5 100        20,00
101 m²-200 m² arası 5 100        25,00
201 m²’den yukarı 5 100        30,00

  
C) İŞGAL HARCIC) İŞGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yerİşgalin Türü ve Yapıldığı Yer
Kanuni TarifeKanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)En Az (TL) En ÇokEn Çok
(TL)(TL)

11 22 33 44

1. 1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı
işgallerde beher metrekare için günde

0,5 2,5        2,50

2.2. 52 nci maddenin (1)
numaralı bendinde
yazılı hayvan
satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş
hayvan başına        

0,5 2,5        2,50

b) Satışı yapılan büyükbaş
hayvan başına

1 5        5,00

3.3. 52 nci maddenin (3)
numaralı bendinde
yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25        0,50
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde
beher saat için

0,5 2,5        1,00

  
Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCIÇ) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanıİşyerinin Türü ve Alanı
Kanuni TarifeKanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)En Az (TL) En Çok (TL)En Çok (TL) 11 22 33 44

Her tür işyeri için
yıllık olarak

25 m²’ye kadar 20 800        60,00

26 m²-100 m² arası 20 800        60,00
101 m²-250 m² arası 20 800        60,00
251 m²-500 m² arası 20 800        60,00
501 m²’den yukarı 20 800        60,00

  
  
D)D) İŞYERİ İŞYERİ AÇMA AÇMA İZNİ İZNİ HARCI HARCI
 

İşyerinin Türü ve Alanıİşyerinin Türü ve Alanı
Kanuni TarifeKanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)En Az (TL) En Çok (TL)En Çok (TL) 11 22 33 44

Her tür işyeri
için beher
m2sinden

25 m²’ye kadar 0,10 1        1,00
26 m²-100 m²  arası 0,10 1        1,00
101 m²-250 m² arası 0,10 1        1,00
251 m²-500 m² arası 0,10 1        1,00
501 m²’den yukarı 0,10 1        1,00

  



Atilla ATES Aydin SELAM        Ismail BERBER
Belediye ve Meclis Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi
Baskani


