
2-) 101-120 m² ye kadar

i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz

kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup ta İmar Kanununun 10'uncu maddesi gereğince,

ruhsatları yenilenen binalar.

Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan

binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye

mecburdurlar.

C-) TARİFE:

a-) Konut İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² Başına)

1-) 100 m² ye kadar

c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera 

ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı  ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri  turistik tesisler,

e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları, 

f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,

g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,

h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku

bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (İlave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir. Konut

veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (Konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi)

halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. Bu

hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın

toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır.                                        

Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki

yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina

inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.

İstisnalar:

    Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.

a) İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,

2. BÖLÜM

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE- 12  BİNA İNŞAAT HARCI

A -) KANUNİ DAYANAK:

   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 

belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

B-) AÇIKLAMA:



C-) TARİFE:

C-) TARİFE:

A-)KANUNİ DAYANAK:

   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 79 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen maktu harç

tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

B-) AÇIKLAMA:

Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri,

Kayıt ve Suret Harcına tabidir.

a-) Her sayfa başına

b-) Harita plan ve krokilerden beher m² sinden

MADDE- 15 İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER

e) Yapı kullanma izin harcı

1-) Konut (Beher m² için)

2-) Ticaret (Beher m² için)

f-) Muayene ruhsat ve rapor harcı

MADDE-14 KAYIT VE SURET HARCI (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

A-) KANUNİ DAYANAK:

1-) Konut

Toprak (Beher m³ için)

Kanal (Beher m³ için)

2-) Ticaret

Toprak (Beher m³ için)

Kanal (Beher m³ için)

1-) Konut

2-) Ticaret

c-) Plan ve proje harcı (Beher m² için)

1-) Konut

2-) Ticaret

d-) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı

B-) AÇIKLAMA:

   İmar mevzuatı gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80. maddesinde belirtilen harçlar Belediyece tahsil olunur.

a-) İlk parselasyon harcı (Beher m² için)

1-) Konut

2-) Ticaret

b-) İfraz  ve tevhid harcı (Beher m² için)

2-) 26-50 m² ye kadar

3-) 51-100 m² ye kadar

4-) 100 m² den yukarı

MADDE-13 İMARLA İLGİLİ HARÇLAR (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

A-) KANUNİ DAYANAK:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen maktu harç

tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

3-) 121-150 m² ye kadar

4-) 151-200 m² ye kadar

5-) 200 m² den yukarı

b-) İşyeri İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² Başına)

1-) 25 m² ye kadar



e-) Mania yükseklik kotu belirleme ücreti - Münferiden talep olması halinde (Bina başına)

f-) Meclise sunulacak 1/1000 ölçekli  imar planı değişikliği dosyasından 

g-) Meclise sunulacak kentsel tasarım dosyalarından

h-) Meclise sunulmayacak kentsel tasarım dosyalarından

i-) Vaziyet planı -aplikasyon planı onay ücreti (Bina başına)

Müdürlüğümüz yetkililerince arazide yada belgeler üzerinde incelenecek hazırlanacak her türlü bilgi ve belge verilmesi ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

a-) Plankote ücreti (İnşaat taban alanının m² sinden hesaplanır, aynı ada parselde aynı işleme ait sadece ikinci plankote

işleminden ücret alınmaz.)

b-) İnşaat, bina ve kentsel tasarım dosyası sahiplerinin imarla ilgili konularda mahallinde bakıp verilecek rapora göre işlem

yapılmasına esas olmasına belediye fen elemanları, mükellefin talebi üzerine mahallinde yapılan incelemeyi belirten belge için

hizmet  karşılığı alınan ücret 

c-) Çıkarılacak olan özel imar durumu için (Parsel başına)

d-) İmar durumu sureti için

i-) 1/5000 ölçekli imar pafta ozaliti

j-) 1/1000 ölçekli imar pafta CD'si 

k-) 1/5000 ölçekli imar pafta CD'si 

l-) 1/1000 Yerleşime uygunluk pafta ozaliti

3-) YENİ HAZIRLANACAK BELGE VE ONAY ÜCRETLERİ 

B-) AÇIKLAMA:

c-) Bir imar paftasının kısmi çekilecek fotokopisinden paftanın 1/8 olduğundan her sayfa başına

d-) 1/1000 ölçekli sayısal halihazır harita paftası

e-) 1/5000 ölçekli sayısal halihazır harita paftası

f-) 1/1000 ölçekli  halihazır harita pafta ozaliti

g-) 1/5000 ölçekli  halihazır harita pafta ozaliti

h-) 1/1000 ölçekli imar pafta ozaliti

2 -) HARİTA,PLAN VE CD ÜCRETLERİ

B-) AÇIKLAMA:

Müdürlüğümüzden temin edilecek her türlü plan halihazır harita cd vb. gibi belgelerin çoğaltılması ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

a-) A/4 renksiz bilgisayar çıktısı

b-) A/4 renkli bilgisayar çıktısı

Yapılan numarataj çalışmaları kapsamında aşağıdaki hizmetler ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

a-) Yapı ruhsat ve yapı kullanma aşamasında alınacak numarataj ücretlerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 

belirlemiş olduğu tarife tutarı alınır.

b-) Muhtelif mahalle krokilerinden 

c-) 1/5000 ölçekli mahalle krokilerinden 

d-) Belediye tarafından yaptırılan ve inşaatlara konulan 70x110 ebatındaki tabela 

B-) AÇIKLAMA:

Kırsal alanlarda (İmar planı dışında) barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılacak bir binaya ilişkin belediye tarafından alınan ücretler  

%30 indirimli hesaplanır.

1-)  NUMARATAJ VE TABELA ÜCRETLERİ

B-) AÇIKLAMA:



a-) Yer altı konteyneri (1 Bagımsız Bölüm İçin)

6-) ARAZİ VE ARSA DÜZENLEME ( İMAR UYGULAMALARI) ÜCRETLERİ

B-) AÇIKLAMA:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Resmi Gazete 22  Şubat 2020

a-) Arşivden dosya çıkarma ve bakma ücreti (Çıktı veya sayısal veri)

b-) Ekspertizlik hizmetleri için personelden bilgi ve belge erişim bedeli

6-) KONTEYNER ÜCRETLERİ

B-) AÇIKLAMA:

Yeni Yapılacak İnşaatlarda Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün Uygunluk Görüşüne Göre Yer Altı Konteyner Ücreti Alınır.

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

  1-) Yeni inşaatlarda

  2-) Tadilatlarda

5-) EKSPERTİZLİK ÜCRETLERİ

B-) AÇIKLAMA:

Ekspertizlik raporlarına esas olmak üzere arşivden ve personelden istenecek bilgi ve belgeler ücrete tabidir

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

b-) Bina yıkım moloz ve hafriyat izni (Belge başına)

c-) Yanan Yıkılan Yapı Formu - Kamulaştırmalar hariç (Belge başına) 

d-) Belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına hafriyat dökümünden alınacak ücret.

1-) Belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarında boşaltılan bir kamyon için

hafriyat bedeli (Maksimum 10 m³)

   2-)  Pikap ile taşınacak hafriyatlardan alınacak ücret

e-) Hafriyat çıkarılan yerlerden hafriyat taşınmasında ve diğer inşaat çalışmalarından dolayı kirlenen cadde ve sokakların  temizlenmesi ücreti 

olarak binaların yapı inşaat alanının beher m² sinden alınacak ücret. (Resmi kurumlarda bu ücret alınmayacaktır)

y-) TUS dosyası (Yapı Aplikasyon Projesi) incelenmesi ücreti (Bina başına)

4-) KAZI , YIKIM, HAFRİYAT İZİN  ÜCRETLERİ

B-) AÇIKLAMA:

Mevcut binaların yıkımı, yeni yapılacak inşaatlarda her türlü kazı , hafriyat ile ilgili  işlemler ve bu işlemler  sonucu kirlenen yolların 

temizlenmesi ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

a-) İnşaata esas kazı izni - ön izin ile verilecek izinlerde (Dönüm başına)

p-) Ruhsat dosyaları için klasör ücreti (Bina başına 5 adet)

r-) Mesafe tespit tutanağı ücreti (Belge başına)

s-) Asansör tescil belgesi ücreti (Asansör adedine göre) 

t-) Mükelleflerin talebi üzerine belediye elemanları tarafından istek halinde hazırlanacak olan iş bitirme, iş denetleme ve benzeri

belge karşılığı alınacak ücret  

u-) Ruhsat yenileme ücreti (Bina başına)

v-) Yapı Ruhsatı ve proje onayı ücreti (Belge başına)

k-) Ruhsata esas mimari proje ön izin proje onayı (adet)

l-) Ruhsata esas statik proje ön izin proje onayı (adet)

m-) Hatasız bağımsız bölüm düzeltilmesi onayı (Her bağımsız bölüm için)

n-) Kırmızı kot ücreti (Metre başına)

o-) Jeolojik-Jeofizik zemin etüt raporu onama ücreti 

ö-) Yerleşime uygunluk belgesi (parsel başına)

j-) 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat irtifakı/mülkiyeti proje onay ücreti (Her bağımsız bölüm için)  



b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi;

c) 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; kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere

ait olup harç payına konu teşkil etmez

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, Yolların iki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl

cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır." Hükmü yer almaktadır.

Aynı yasanın 89. maddesinde " a) Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde,

bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmi

beş noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç

ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar

ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir. Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez."

denilmektedir. 90. maddede ise " Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su Tesisleri ile Kanalizasyon

Harcamalarına Katılma Payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89. maddeye göre hesaplanan 

katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Şu

kadar ki, ibadet yerleri hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz"hükümleri yer almaktadır.

   Yol harcamalarına katılma payları bu yasal düzenlemelere göre alınması gerektiğinden,

   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86, 87, 88, 89. ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesi

B-) AÇIKLAMA:

Belediye mücavir alanı içinde yapı ruhsatı verilen inşaatlar için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86, 87, 88, 89. Maddeleri ile 3194

Sayılı İmar Kanunu’nun 23. Maddesi hükümleri doğrultusunda yol ve kanal ücreti alınır.

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun "Yol harcamalarına katılma payı" başlıklı 86. maddesinde "Belediyelerce veya belediyelere bağlı

müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması

dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol harcamalarına katılma payı alınır:

a) Yeni yol açılması;

          2-) 1001 m2 den büyük parseller için ilave her  m2 başına 

c-) İmar durumu ücretleri:

          1-) Talebe bağlı uygulamalarda; düzenleme sonucu oluşacak parselde alınacak imar durumu ücreti normal tarifedeki gibi 

alınır.

         2-) İdaremizce yapılan uygulamalarda ; düzenleme sonucu oluşacak parselde alınacak imar durumu için m2 başına 

ruhsata esas olmak üzere bir defaya mahsus alınır.

MADDE- 16 YOL ÜCRETİ

A-) KANUNİ DAYANAK:

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

a-) Talebe bağlı arsa arazi düzenlemeleri ücret

Arazi ve arsa düzenlemeri kapsamında yapılan uygulamanın mahkmenin bozma kararı veya idarece yeniden yapılması 

durumunda yeniden ücret alınmaz.

          1-) Arazi ve arsa düzenlemesine girecek alanı m2 ücreti

b-) Arazi ve arsa düzenlemeleri kapsamında arazideki fiili kullanım durumunun ölçümü, tespiti ve raporlama ücreti

          1-) 1000 m2 kadar 

Arazi ve Arsa düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesinin 1. Fıkrası

Arsa  ve Arazi düzenlemeri Hakkında Yönetmelğin 17. Maddesinin d. Fıkrası



2-) Geçici inşaatlar için de aynı hükümlerin uygulanmasına,

3-) İbadet yerleri dışında kamu idarelerine ait gayrimenkullerden yol harcamaları katılım payı özel mülkiyete ait taşınmazlardaki gibi

alınmasına,

4- )İbadet yerlerinden (Dini tesis) katılma payı alınmaması.

1-) Harcamalara katılma payları "Bina ve arsalarda vergi değerinin %2 sini geçemez." hükmüne riayet edilmesine, vergi değerinin,

gayrimenkulün asıl cephe olan yola ait arsa m² değerinin esas alınarak hesaplanmasına özellikle dikkat edilmesine,



TUTAR (TL)
TEKLİF 

EDİLEN

0,75 KANUN

1,50 KANUN

i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz

kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup ta İmar Kanununun 10'uncu maddesi gereğince,

ruhsatları yenilenen binalar.

Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan

binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye

mecburdurlar.

a-) Konut İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² Başına)

c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera 

ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı  ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri  turistik tesisler,

e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları, 

f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,

g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,

h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku

bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (İlave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir. Konut

veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (Konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi)

halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. Bu

hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın

toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır.                                        

Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki

yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina

inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.

İstisnalar:

    Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.

a) İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,

2. BÖLÜM

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE- 12  BİNA İNŞAAT HARCI

   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 

belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

B-) AÇIKLAMA:



2,25 KANUN

3,00 KANUN

3,75 KANUN

3,00 KANUN

4,50 KANUN

6,00 KANUN

7,50 KANUN

TUTAR (TL)
TEKLİF 

EDİLEN

0,09 KANUN

0,12 KANUN

0,09 KANUN

0,12 KANUN

0,09 KANUN

0,12 KANUN

0,30 KANUN

1,10 KANUN

0,35 KANUN

1,30 KANUN

0,09 KANUN

0,11 KANUN

13,00 KANUN

TUTAR (TL)
TEKLİF 

EDİLEN

0,75

8,00

A-)KANUNİ DAYANAK:

   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 79 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen maktu harç

tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

B-) AÇIKLAMA:

Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri,

Kayıt ve Suret Harcına tabidir.

MADDE- 15 İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER

e) Yapı kullanma izin harcı

MADDE-14 KAYIT VE SURET HARCI (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

A-) KANUNİ DAYANAK:

c-) Plan ve proje harcı (Beher m² için)

d-) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı

B-) AÇIKLAMA:

   İmar mevzuatı gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80. maddesinde belirtilen harçlar Belediyece tahsil olunur.

a-) İlk parselasyon harcı (Beher m² için)

b-) İfraz  ve tevhid harcı (Beher m² için)

MADDE-13 İMARLA İLGİLİ HARÇLAR (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

A-) KANUNİ DAYANAK:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen maktu harç

tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.



TUTAR (TL)
TEKLİF 

EDİLEN

27,50 33,00

110,00 132,00

350,00 420,00

TUTAR (TL)
TEKLİF 

EDİLEN

19,00 23,00

31,00 38,00

45,00 54,00

245,00 294,00

245,00 294,00

220,00 264,00

220,00 264,00

245,00 294,00

245,00 294,00

245,00 294,00

245,00 294,00

220,00 264,00

TUTAR (TL)
TEKLİF 

EDİLEN

1,90 2,30

340,00 410,00

120,00 145,00

81,50 100,00

126,50 150,00

815,00 980,00

815,00 980,00

470,00 565,00

110,00 100,00

Müdürlüğümüz yetkililerince arazide yada belgeler üzerinde incelenecek hazırlanacak her türlü bilgi ve belge verilmesi ücrete tabidir.

3-) YENİ HAZIRLANACAK BELGE VE ONAY ÜCRETLERİ 

B-) AÇIKLAMA:

2 -) HARİTA,PLAN VE CD ÜCRETLERİ

B-) AÇIKLAMA:

Müdürlüğümüzden temin edilecek her türlü plan halihazır harita cd vb. gibi belgelerin çoğaltılması ücrete tabidir.

B-) AÇIKLAMA:

Kırsal alanlarda (İmar planı dışında) barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılacak bir binaya ilişkin belediye tarafından alınan ücretler  

%30 indirimli hesaplanır.

1-)  NUMARATAJ VE TABELA ÜCRETLERİ

B-) AÇIKLAMA:



50,00 60,00

100,00

100,00

20,00

1,35 1,65

100,00 200,00

75,00 90,00

33,00 40,00

255,00 305,00

340,00 410,00

690,00 830,00

330,00 400,00

31,00 38,00

165,00 200,00

TUTAR (TL)
TEKLİF 

EDİLEN

500,00 600,00

330,00 400,00

81,50 100,00

50,00 60,00

19,00 23,00

3,75 4,50

2,00 2,40

TUTAR (TL)
TEKLİF 

EDİLEN

75,00 90,00

85,00 100,00

TUTAR (TL)
TEKLİF 

EDİLEN

275,00  330,00

6-) ARAZİ VE ARSA DÜZENLEME ( İMAR UYGULAMALARI) ÜCRETLERİ

B-) AÇIKLAMA:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Resmi Gazete 22  Şubat 2020

6-) KONTEYNER ÜCRETLERİ

5-) EKSPERTİZLİK ÜCRETLERİ

B-) AÇIKLAMA:

Ekspertizlik raporlarına esas olmak üzere arşivden ve personelden istenecek bilgi ve belgeler ücrete tabidir

e-) Hafriyat çıkarılan yerlerden hafriyat taşınmasında ve diğer inşaat çalışmalarından dolayı kirlenen cadde ve sokakların  temizlenmesi ücreti 

olarak binaların yapı inşaat alanının beher m² sinden alınacak ücret. (Resmi kurumlarda bu ücret alınmayacaktır)

4-) KAZI , YIKIM, HAFRİYAT İZİN  ÜCRETLERİ

B-) AÇIKLAMA:

Mevcut binaların yıkımı, yeni yapılacak inşaatlarda her türlü kazı , hafriyat ile ilgili  işlemler ve bu işlemler  sonucu kirlenen yolların 

temizlenmesi ücrete tabidir.



TUTAR (TL)
TEKLİF 

EDİLEN

2,50  3,00

1.000,00  1.000,00

0,80

3,00

b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi;

c) 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; kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere

ait olup harç payına konu teşkil etmez

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, Yolların iki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl

cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır." Hükmü yer almaktadır.

Aynı yasanın 89. maddesinde " a) Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde,

bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmi

beş noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç

ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar

ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir. Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez."

denilmektedir. 90. maddede ise " Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su Tesisleri ile Kanalizasyon

Harcamalarına Katılma Payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89. maddeye göre hesaplanan 

katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Şu

kadar ki, ibadet yerleri hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz"hükümleri yer almaktadır.

   Yol harcamalarına katılma payları bu yasal düzenlemelere göre alınması gerektiğinden,

   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86, 87, 88, 89. ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesi

B-) AÇIKLAMA:

Belediye mücavir alanı içinde yapı ruhsatı verilen inşaatlar için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86, 87, 88, 89. Maddeleri ile 3194

Sayılı İmar Kanunu’nun 23. Maddesi hükümleri doğrultusunda yol ve kanal ücreti alınır.

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun "Yol harcamalarına katılma payı" başlıklı 86. maddesinde "Belediyelerce veya belediyelere bağlı

müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması

dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol harcamalarına katılma payı alınır:

a) Yeni yol açılması;

MADDE- 16 YOL ÜCRETİ

A-) KANUNİ DAYANAK:

Arazi ve Arsa düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesinin 1. Fıkrası

Arsa  ve Arazi düzenlemeri Hakkında Yönetmelğin 17. Maddesinin d. Fıkrası



2-) Geçici inşaatlar için de aynı hükümlerin uygulanmasına,

3-) İbadet yerleri dışında kamu idarelerine ait gayrimenkullerden yol harcamaları katılım payı özel mülkiyete ait taşınmazlardaki gibi

alınmasına,

4- )İbadet yerlerinden (Dini tesis) katılma payı alınmaması.

1-) Harcamalara katılma payları "Bina ve arsalarda vergi değerinin %2 sini geçemez." hükmüne riayet edilmesine, vergi değerinin,

gayrimenkulün asıl cephe olan yola ait arsa m² değerinin esas alınarak hesaplanmasına özellikle dikkat edilmesine,


