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       5-Belediyemiz ek gündem maddesi olan 01/10/2014 tarih ve 57 sayili yazisi geregi;

         Ilgi: a)Bolu Valiligi Il Mahalli Idareler Müdürlügünün 07/07/2014 tarih ve 741/4607 sayili
yazisi,
               b)Bolu Valiligi Il Mahalli Idareler Müdürlügünün 12/08/2014 tarih ve 817/5175 sayili
yazisi,
               c)içisleri Bakanliginin 14/07/2014 tarih ve Mahalli Idareler Genel Müdürlügü 14831
sayili emri, 
               d)içisleri Bakanliginin 08/08/2014 tarih ve Mahalli Idareler Genel Müdürlügü 16694
sayili emri,
               e)içisleri Bakanliginin 17/09/2014 tarih ve Mahalli Idareler Genel Müdürlügü 19425
sayili emri.

        Ilgi (a) ve (b )Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebligi(Seri No:45) uyarinca yapilacak
islemlerin konu alan ilgi (c) ve (d) emirler gönderilerek, söz konusu emirlerle istenilen
Belediye Meclisleri tarafindan tespit edilecek tarifelerin,teblig ekinde yer alan maktu harç
tarifelerine iliskin tabloya islenerek alinacak belediye meclis karariyla birlikte gönderilmesi
talep edilmistir.  
     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 2,00TL
olarak devam edilmesini teklif etti. Yapilan oylama sonucunda 2,00YTL 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.
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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

Bulvar ve Meydan 2 10        
 10,00



bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan
geçici mahiyetteki ilan ve reklamların
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        2,00

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


