235

2464 SAYILI BELED‹YE
GEL‹RLER‹ KANUNU

2464 SAYILI
BELED‹YE GEL‹RLER‹ KANUNU

5281
SAYILI
KANUN

Madde 16

2464 SAYILI BELED‹YE GEL‹RLER‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

Tarife ve nispet:
Madde 15 – ‹lan ve Reklam Vergisi afla¤›daki tarifeye göre
al›n›r.
(3239 say›l› Kanunun 118/A maddesiyle art›r›lan miktarlar.)
(92/3278 say›l› B.K.K. ile miktarlar 10 kat art›r›lm›flt›r.
Tabloda siyah ile yaz›lm›flt›r.)
VERG‹N‹N M‹KTARI (TL)
En az
En çok
1. Dükkan, ticari ve s›nai müessese ve
serbest meslek erbab›nca çeflitli yerlere
as›lan ve tak›lan her çeflit levha, yaz›
ve resim gibi sabit bütün ilan ve
reklamlar›n beher metrekaresinden
y›ll›k olarak :
(50.000) (250.000)
2. Motorlu tafl›t araçlar›n›n içine veya
d›fl›na konulan ilan ve reklamlar›n
beher metrekaresinden y›ll›k olarak: (20.000) (100.000)
3. Cadde, sokak ve yaya kald›r›mlar

Tarife ve nispet:

Madde 15 – ‹lan ve Reklam Vergisi afla¤›daki tarifeye göre
al›n›r.
(3239 say›l› Kanunun 118/A maddesiyle art›r›lan miktarlar.)

(92/3278 say›l› B.K.K. ile miktarlar 10 kat art›r›lm›flt›r.
Tabloda siyah ile yaz›lm›flt›r.)

(5281 Say›l› Kanun’un 16’nc› maddesi ile de¤ifltirilen tarife.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004)
VERG‹N‹N TUTARI (YTL)

1. Dükkân, ticarî ve s›naî müessese
ve serbest meslek erbab›nca çeflitli
yerlere as›lan ve tak›lan her çeflit levha,
yaz› ve resim gibi tüm sabit ilân ve
reklamlar›n beher metrekaresinden
y›ll›k olarak

2. Motorlu tafl›t araçlar›n›n içine veya d›fl›na

AÇIKLAMA

En az

En çok

20

100

Bu madde ile Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan ilan ve reklam vergisine iliflkin maktu vergi tarifesi,
endekslenmek suretiyle ve YTL ye uyarlanarak güncellefltirilmektedir.
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üzerine gerilen, binalar›n cephe ve
yanlar›na as›lan bez veya sair
maddeler vas›tas›yla yap›lan geçici
mahiyetteki ilan ve reklamlar›n
metrekaresinden haftal›k olarak :
(5.000) (25.000)
4. Ifl›kl› veya projeksiyonlu ilan ve
reklamlardan her metrekare için
y›ll›k olarak :
(75.000) (375.000)
5. ‹lan ve reklam amac›yla da¤›t›lan
broflür, katalog, duvar ve cep
takvimleri, biblolar veya benzerlerinin
her biri için :
(10)
(250)
6. Mahiyeti ne olursa olsun yap›flt›r›lacak
çeflitli afifller ve benzerlerinin beherinin
metrekaresinden :
(50)
(1.250)
Vergi tarifesinin uygulanmas›nda
afla¤›daki esaslara uyulur:
a) Metrekare üzerinden yap›lan hesaplamalarda, yar›m
metrekareye kadar olan kesirler yar›m metrekareye, yar›m
metrekareyi aflanlar ise tam metrekareye tamamlan›r.
b) Herhangi bir yüzeye yaz›lmak, tak›lmak veya çizilmek
suretiyle yap›lan ilan ve reklamlarda yaz› ve resimlerin
kaplad›¤› alan›n yüzölçümü esas al›n›r.
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KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
konulan ilân ve reklamlar›n beher
metrekaresinden y›ll›k olarak:

3. Cadde, sokak ve yaya kald›r›mlar› üzerine
gerilen, binalar›n cephe ve yanlar›na as›lan
bez veya sair maddeler vas›tas›yla
yap›lan geçici mahiyetteki ilân ve
reklamlar›n metrekaresinden haftal›k olarak

4. Ifl›kl› veya projeksiyonlu ilân ve
reklamlardan her metrekare için y›ll›k olarak:

5. ‹lân ve reklam amac›yla da¤›t›lan broflür,
katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar
veya benzerlerinin her biri için:
6. Mahiyeti ne olursa olsun yap›flt›r›lacak
çeflitli afifller ve benzerlerinin beherinin
metrekaresinden:

8

40

2

10

30

150

0,01

0,25

0,02

0,50

Vergi tarifesinin uygulanmas›nda afla¤›daki esaslara uyulur:

a) Metrekare üzerinden yap›lan hesaplamalarda, yar›m
metrekareye kadar olan kesirler yar›m metrekareye, yar›m
metrekareyi aflanlar ise tam metrekareye tamamlan›r.
b) Herhangi bir yüzeye yaz›lmak, tak›lmak veya çizilmek
suretiyle yap›lan ilan ve reklamlarda yaz› ve resimlerin
kaplad›¤› alan›n yüzölçümü esas al›n›r.
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c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesab› her cephe
için ayr› ayr› nazara al›n›r.
d) Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4'üncü bentlerinde belirtilen ilan ve
reklamlar›n süresi 6 aydan; 3'üncü bendinde belirtilen ilan ve
reklam›n süresi 1 haftadan az olursa vergi miktar›n›n yar›s›
aln›r. 6 ay› geçen süreler 1 y›l, hafta kesirleri de tam hafta
say›l›r.
e) Vergi tarifesinin 5 ve 6'nc› bentlerinde yer alan ve çok nüsha
olarak bas›lan ilan ve reklamlar üzerinde bas›mevinin ticari
ünvan›, adresi ve kaç nüsha olarak bas›ld›¤› ayr›ca belirtilir.

c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesab› her cephe
için ayr› ayr› nazara al›n›r.
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d) Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4'üncü bentlerinde belirtilen ilan ve
reklamlar›n süresi 6 aydan; 3'üncü bendinde belirtilen ilan ve
reklam›n süresi 1 haftadan az olursa vergi miktar›n›n yar›s›
aln›r. 6 ay› geçen süreler 1 y›l, hafta kesirleri de tam hafta
say›l›r.

e) Vergi tarifesinin 5 ve 6'nc› bentlerinde yer alan ve çok nüsha
olarak bas›lan ilan ve reklamlar üzerinde bas›mevinin ticari
ünvan›, adresi ve kaç nüsha olarak bas›ld›¤› ayr›ca belirtilir.

5281
SAYILI
KANUN

Madde 17

2464 SAYILI BELED‹YE GEL‹RLER‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

Nispet ve miktar:
Madde 21 – E¤lence Vergisi afla¤›daki nispet ve miktarlarda
al›n›r.
Verginin
Nispeti
%
I -Biletle Girilen Yerlerde :
1. Yerli film göstermelerinden
20
2. Yabanc› film göstermelerinden
50
3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve
ortaoyunundan
5
4. Spor müsabakalar›, at yar›fllar› ve konserlerden 10
5. Sirkler, lunaparklar, çalg›l› bahçeler ve
benzerlerinden
20
II - Müflterek Bahislerde:
20
III- Biletle girilmesi zorunlu olmayan e¤lence
yerlerinden Günlük (3239 Say›l› Kanunun
118/A maddesiyle art›r›lan miktarlar) (10.000) (200.000)

Nispet ve miktar:

Madde 21 – E¤lence Vergisi afla¤›daki nispet ve miktarlarda
al›n›r.
Verginin
Nispeti

I - Biletle Girilen Yerlerde :
1. Yerli film göstermelerinden
2. Yabanc› film göstermelerinden
3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz,
kukla ve ortaoyunundan
4. Spor müsabakalar›, at yar›fllar› ve konserlerden
5. Sirkler, lunaparklar, çalg›l› bahçeler ve
benzerlerinden
II - Müflterek Bahislerde:
III–(5281 Say›l› Kanun’un 17’nci maddesi ile
de¤ifltirilen bent. Yürürlük: 1.1.2005
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004)

AÇIKLAMA

%

20
50
5
10
20
20

Yap›lan de¤ifliklikle, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (III) numaral› bölümünde yer alan ve
biletle girilmesi zorunlu olmayan e¤lence yerlerine iliflkin günlük maktu vergi tutarlar› endekslenmek suretiyle
güncellefltirilmektedir. Ayr›ca maddenin ikinci f›kras›nda yer alan, e¤lence vergisinin hesaplanarak her ay›n onbeflinci günü
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(5101 Say›l› kanunun 2 inci maddesiyle de¤ifltirilen f›kra.
Yürürlük:12.03.2004)(*) (I) numaral› bendin (1) ve (2)
numaral› alt bentleri ile yerli ve yabanc› film gösterimlerine
iliflkin belirlenen vergi bu Kanunun 22 nci maddesinin (1)
numaral› bendinde öngörüldü¤ü flekilde hesaplanarak her ay›n
onbeflinci günü akflam›na kadar mahallin mal müdürlü¤üne
veya muhasebe müdürlü¤üne emaneten yat›r›l›r. Ödemenin
yap›ld›¤›na dair banka dekontunun ibraz› üzerine belediye
taraf›ndan biletlere özel damga konulur. Ödeme yapmayanlar
hakk›nda 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanun hükümleri uygulan›r. Bahsi geçen yerlerde
toplanan mebla¤›n % 75’i Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Merkez
Saymanl›k hesab›na, % 25’i ilgili belediyeye tahsilini takip
eden ay›n onbeflinci günü akflam›na kadar aktar›l›r.

Biletle girilmesi zorunlu olmayan
e¤lence yerlerinden (Günlük, YTL)

5 100

(5101 Say›l› kanunun 2 inci maddesiyle de¤ifltirilen f›kra.
Yürürlük:12.03.2004)(*) (I) numaral› bendin (1) ve (2)
numaral› alt bentleri ile yerli ve yabanc› film gösterimlerine
iliflkin belirlenen vergi bu Kanunun 22 nci maddesinin (1)
numaral› bendinde öngörüldü¤ü flekilde hesaplanarak (5281
Say›l› Kanun’un 17’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) biletler kullan›lmadan önce mahallin mal
müdürlü¤üne veya muhasebe müdürlü¤üne emaneten yat›r›l›r.
Ödemenin yap›ld›¤›na dair banka dekontunun ibraz› üzerine
belediye taraf›ndan biletlere özel damga konulur. Ödeme
yapmayanlar hakk›nda 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanun hükümleri uygulan›r. Bahsi geçen
yerlerde toplanan mebla¤›n % 75’i Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Merkez Saymanl›k hesab›na, % 25’i ilgili belediyeye tahsilini
takip eden ay›n onbeflinci günü akflam›na kadar aktar›l›r. (5281

AÇIKLAMA

akflam›na kadar yat›r›lmas› hükmü, uygulamada sorunlar yaratmaktayd›. Yap›lan de¤ifliklikle, biletlerin kullan›lmadan önce
hesaplanarak verginin ödenmesi sisteminin getirilmesi esas› kabul edilmifltir.
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Say›l› Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen cümle
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) Maliye Bakanl›¤› yukar›daki flartlara ba¤l›
kalmaks›z›n, biletle girilen yerlere iliflkin e¤lence vergisinin
hesaplanmas› ve ödenmesine dair ifllemlerin ödeme
kaydedici cihaz kullan›larak yap›lmas›na ait usûl ve
esaslar› belirlemeye yetkilidir.

Madde 17
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Çevre Temizlik Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,
köyler, bunlar›n kuracaklar› birlikler, darülaceze ve benzeri
kurulufllar ve üniversiteler taraf›ndan münhas›ran hizmetlerinde
kullan›lan binalar, K›z›lay Genel Merkezi ile flubeleri ve
kamplar›, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait ö¤renci yurtlar› ile
umuma aç›k ibadet yerleri, karfl›l›kl› olmak flart›yla elçilik ve
konsolosluk hizmetlerinde kullan›lanlarla elçilerin ikametine
mahsus olan binalar, milletleraras› kurulufllar ve bunlar›n
temsilcilikleri taraf›ndan kullan›lan binalar ile bunlar›n
müfltemilat› vergiye tâbi de¤ildir.

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,
köyler, bunlar›n kuracaklar› birlikler, darülaceze ve benzeri
kurulufllar ve üniversiteler taraf›ndan münhas›ran
hizmetlerinde kullan›lan binalar, K›z›lay Genel Merkezi ile
flubeleri ve kamplar›, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait ö¤renci
yurtlar› ile umuma aç›k ibadet yerleri, karfl›l›kl› olmak flart›yla
elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullan›lanlarla elçilerin
ikametine mahsus olan binalar, milletleraras› kurulufllar ve
bunlar›n temsilcilikleri taraf›ndan kullan›lan binalar ile
bunlar›n müfltemilat› vergiye tâbi de¤ildir.

Mükerrer Madde 44 – (5035 Say›l› Kanunun 41 inci
Maddesiyle De¤iflen Mükerrer Madde. Geçerlilik:01.01.2004;
Yürürlük:02.01.2004) Belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar
içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden
yararlanan konut, ifl yeri ve di¤er flekillerde kullan›lan binalar
çevre temizlik vergisine tabidir.

Mükerrer Madde 44– (5035 Say›l› Kanunun 41 inci
Maddesiyle De¤iflen Mükerrer Madde. Geçerlilik:01.01.2004;
Yürürlük:02.01.2004) Belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar
içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden
yararlanan konut, ifl yeri ve di¤er flekillerde kullan›lan binalar
çevre temizlik vergisine tabidir.

AÇIKLAMA

Bu madde ile Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesinin 4 ve 5 inci f›kralar›nda yer alan çevre temizlik
vergisi tarifesi YTL ve YKr. uyarlanarak yeniden belirlenmektedir.
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Verginin mükellefi, binalar› kullananlard›r. Mükellefiyet Verginin mükellefi, binalar› kullananlard›r. Mükellefiyet
binan›n kullan›m› ile bafllar.
binan›n kullan›m› ile bafllar.
Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktar› esas
al›nmak suretiyle metreküp bafl›na 100.000 TL. olarak (5281 Say›l› Kanun’un 18’nci maddesi ile de¤ifltirilen f›kra.
hesaplan›r.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
‹fl yerleri ve di¤er flekilde kullan›lan binalara ait vergi, afla¤›daki 31/12/2004) Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim
tarifeye göre al›n›r.
miktar› esas al›nmak suretiyle metreküp bafl›na
büyükflehirlerde 15 YKr, di¤er yerlerde 12 YKr olarak
Y›ll›k Vergi Tutarlar› (TL)
hesaplan›r.
Bina
Gruplar›
1. Derece
2. Derece
3. Derece
1. Grup 1.250.000.000 1.000.000.000 750.000.000
2. Grup
750.000.000
600.000.000 450.000.000
3. Grup
500.000.000
400.000.000 300.000.000
4. Grup
250.000.000
200.000.000 150.000.000
5. Grup
150.000.000
120.000.000 90.000.000
6. Grup
75.000.000
60.000.000 45.000.000
7. Grup
25.000.000
20.000.000 15.000.000

4. Derece
625.000.000
375.000.000
250.000.000
125.000.000
75.000.000
32.000.000
12.000.000

5. Derece
500.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
60.000.000
25.000.000
10.000.000

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak,
su ihtiyac›n› belediyece tesis edilmifl su flebekesi haricinden
karfl›layan konutlara iliflkin çevre temizlik vergisi, yukar›daki
tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek
derecesi üzerinden hesaplan›r.
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(5281 Say›l› Kanun’un 18’nci maddesi ile de¤ifltirilen f›kra.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004)‹flyerleri ve di¤er flekilde kullan›lan binalara ait
Çevre Temizlik Vergisi, afla¤›daki tarifeye göre al›n›r ve
büyükflehirlerde % 25 art›r›ml› uygulan›r.

Bina
Gruplar›
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup

Y›ll›k Vergi Tutarlar› (YTL)

1. Derece
1.400
850
560
280
170
85
30

2. Derece
1.120
670
450
225
140
70
25

3. Derece
840
500
340
170
100
50
18

4. Derece
700
420
280
140
85
40
15

5. Derece
560
340
225
115
70
30
12
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Su tüketim miktar› esas al›nmak suretiyle hesaplanan çevre
temizlik vergisi, su faturas›nda ayr›ca gösterilmek suretiyle
tahakkuk etmifl say›l›r. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su
tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve
kanalizasyon hizmetleri ayr› bir kanunla düzenlenmifl bulunan
büyük flehir belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlardaki çevre
temizlik vergisi ise 20.11.1981 tarihli ve 2560 say›l› Kanun
hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil
edilir.

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak,
su ihtiyac›n› belediyece tesis edilmifl su flebekesi haricinden
karfl›layan konutlara iliflkin çevre temizlik vergisi, yukar›daki
tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek
derecesi üzerinden hesaplan›r.

Su tüketim miktar› esas al›nmak suretiyle hesaplanan çevre
temizlik vergisi, su faturas›nda ayr›ca gösterilmek suretiyle
tahakkuk etmifl say›l›r. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su
tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve
kanalizasyon hizmetleri ayr› bir kanunla düzenlenmifl bulunan
büyük flehir belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlardaki çevre
temizlik vergisi ise 20.11.1981 tarihli ve 2560 say›l› Kanun
hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince
tahsil edilir.

‹fl yeri ve di¤er flekillerde kullan›lan binalara ait çevre temizlik
vergisi, belediyelerce binalar›n tarifedeki derecelere intibak
ettirilmesi üzerine her y›l›n Ocak ay›nda y›ll›k tutar› itibar›yla
tahakkuk etmifl say›l›r. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus
olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle
topluca ilan edilir. ‹fl yeri ve di¤er flekilde kullan›lan binalarla ‹fl yeri ve di¤er flekillerde kullan›lan binalara ait çevre temizlik
ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her y›l, emlak vergisinin vergisi, belediyelerce binalar›n tarifedeki derecelere intibak
taksit sürelerinde ödenir.
ettirilmesi üzerine her y›l›n Ocak ay›nda y›ll›k tutar› itibar›yla
Su ve kanalizasyon idareleri büyük flehir dahilindeki her ilçe tahakkuk etmifl say›l›r. Tahakkuk eden vergi, bir defaya
veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan s›n›rlar› mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay
içinde bulunan konutlara iliflkin olarak tahsil etti¤i çevre süreyle topluca ilan edilir. ‹fl yeri ve di¤er flekilde kullan›lan
temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her y›l, emlak
nedeniyle tahsil etti¤i gecikme zamm›n›n yüzde seksenini vergisinin taksit sürelerinde ödenir.
tahsilat› takip eden ay›n yirminci günü akflam›na kadar bir
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bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek ayn› süre içinde öder.
Tahsil edilen vergi ve gecikme zamm›n›n yüzde yirmisini ise
münhas›ran çöp imha tesislerinin kurulufl ve iflletmelerinde
kullan›lmak üzere büyük flehir belediyesinin hesab›na tahsilat›
takip eden ay›n yirminci günü akflam›na kadar aktar›r. Büyük
flehir belediye s›n›rlar› içinde bulunan belediyelerin kendileri
taraf›ndan tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi
ayn› esaslar çerçevesinde büyük flehir belediyelerine aktar›l›r.

Su ve kanalizasyon idareleri büyük flehir dahilindeki her ilçe
veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan
s›n›rlar› içinde bulunan konutlara iliflkin olarak tahsil etti¤i
çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi
nedeniyle tahsil etti¤i gecikme zamm›n›n yüzde seksenini
tahsilat› takip eden ay›n yirminci günü akflam›na kadar bir
bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek ayn› süre içinde öder.
Tahsil edilen vergi ve gecikme zamm›n›n yüzde yirmisini ise
münhas›ran çöp imha tesislerinin kurulufl ve iflletmelerinde
kullan›lmak üzere büyük flehir belediyesinin hesab›na tahsilat›
takip eden ay›n yirminci günü akflam›na kadar aktar›r. Büyük
flehir belediye s›n›rlar› içinde bulunan belediyelerin kendileri
taraf›ndan tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi
ayn› esaslar çerçevesinde büyük flehir belediyelerine aktar›l›r.

Tahsil etti¤i vergiyi veya gecikme zamm›n› yukar›da belirtilen
süre içinde ilgili belediyeye yat›rmayan idarelerden, bu tutarlar
6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun
hükümlerine göre gecikme zamm› tatbik edilerek tahsil edilir.

Bu maddenin dördüncü ve beflinci f›kralar›nda yer alan tutarlar,
her y›l yeniden de¤erleme oran›nda art›r›l›r. Bu tutarlar›n
belirlenmesinde, vergi tutarlar›n›n yüzde beflini aflmayan Tahsil etti¤i vergiyi veya gecikme zamm›n› yukar›da belirtilen
süre içinde ilgili belediyeye yat›rmayan idarelerden, bu tutarlar
kesirleri dikkate al›nmaz.
6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda
Bakanlar Kurulu; beflinci f›kradaki tarifede yer alan bina
Kanun hükümlerine göre gecikme zamm› tatbik edilerek tahsil
gruplar›n› belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beflinci
edilir.
f›kralar›nda yer alan tutarlar› yöreler, belediyelerin nüfuslar› ve
bina gruplar› itibar›yla ayr› ayr› dörtte birine kadar indirmeye Bu maddenin dördüncü ve beflinci f›kralar›nda yer alan tutarlar,
her y›l yeniden de¤erleme oran›nda art›r›l›r. Bu tutarlar›n
veya yar›s›na kadar art›rmaya yetkilidir.
belirlenmesinde, vergi tutarlar›n›n yüzde beflini aflmayan
kesirleri dikkate al›nmaz.
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Belediye meclisleri, bulunduklar› mahallin sosyal ve ekonomik Bakanlar Kurulu; beflinci f›kradaki tarifede yer alan bina
farkl›l›klar› ile büyüklüklerini de dikkate alarak binalar›n hangi gruplar›n› belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beflinci
dereceye girece¤ini tespit etmeye yetkilidir.
f›kralar›nda yer alan tutarlar› yöreler, belediyelerin nüfuslar› ve
Maliye Bakanl›¤›, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim bina gruplar› itibar›yla ayr› ayr› dörtte birine kadar indirmeye
verdirmeye ve buna iliflkin usulleri belirlemeye, ‹çiflleri veya yar›s›na kadar art›rmaya yetkilidir.

Bakanl›¤›n›n da görüflünü alarak bu maddenin uygulanmas›na Belediye meclisleri, bulunduklar› mahallin sosyal ve ekonomik
iliflkin usul ve esaslar› belirlemeye yetkilidir.
farkl›l›klar› ile büyüklüklerini de dikkate alarak binalar›n hangi
dereceye girece¤ini tespit etmeye yetkilidir.
Bina
Gruplar›
1.Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup

1. Derece
80.898.000
48.537.000
32.354.000
16.170.000
9.690.000
4.844 000
1.599.000

2. Derece
64.718.000
40.442.000
28.299.000
12.929.000
8.075.000
4.033.000
1.283.000

3. Derece
48.537.000
32.354.000
24.260.000
9.690.000
6.454.000
3.219.000
953.000

4. Derece
5. Derece
40.442.000 32.354.000
24.260.000 16.170.000
16.170.000 12.119.000
6.454.000
3.219.000
4.033.000
2.409.000
2.409.000
1.599.000
786.000
385.000
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Maliye Bakanl›¤›, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim
verdirmeye ve buna iliflkin usulleri belirlemeye, ‹çiflleri
Bakanl›¤›n›n da görüflünü alarak bu maddenin uygulanmas›na
iliflkin usul ve esaslar› belirlemeye yetkilidir.
Bina
Gruplar›
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup

1. Derece
80.898.000
48.537.000
32.354.000
16.170.000
9.690.000
4.844 000
1.599.000

2. Derece
64.718.000
40.442.000
28.299.000
12.929.000
8.075.000
4.033.000
1.283.000

3. Derece
48.537.000
32.354.000
24.260.000
9.690.000
6.454.000
3.219.000
953.000

4. Derece
5. Derece
40.442.000 32.354.000
24.260.000 16.170.000
16.170.000 12.119.000
6.454.000
3.219.000
4.033.000
2.409.000
2.409.000
1.599.000
786.000
385.000
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Harc›n tarifesi:
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Harc›n tarifesi:

Madde 56 – ‹flgal harc› afla¤›da gösterilen hadler içinde Madde 56 – ‹flgal harc› afla¤›da gösterilen hadler içinde
düzenlenecek tarifeye göre al›n›r.
düzenlenecek tarifeye göre al›n›r.
(5281 Say›l› Kanun’un 19’ncu maddesi ile de¤ifltirilen tarife.
(92/3278 say›l› B.K.K. ile art›r›lan miktarlar Parantez içinde Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004)
siyah ile yaz›lm›flt›r.)
Harc›n Tutar› (YTL)
(3239 say›l› Kanunun 118/B maddesiyle art›r›lan miktarlar.)

1. 52'nci maddenin 1 ve 2'nci bentlerinde yaz›l› iflgallerde beher
metrekare için günde en az 500; en çok 2500 lira.
1. 52 nci maddenin (1) ve (2)
2. 52'nci maddenin 1'nci bendinde yaz›l› hayvan sat›c›lar›n›n
numaral› bentlerinde yaz›l› iflgallerde
iflgallerinde:
beher metrekare için günde:

2. 52 nci maddenin (1) numaral›
bendinde yaz›l› hayvan sat›c›lar›n›n
b) Sat›fl› yap›lan büyükbafl hayvan bafl›na: 3.000 - 15.000 -TL.
iflgallerinde;
1 ve 2 numaral› bentlerdeki harçlar›n hesab›na metrekare
kesirleri tam say›l›r ve tam günü aflan iflgallerde, 6 saatten az a) Sat›fl› yap›lan küçükbafl hayvan bafl›na:
süreler at›l›r, fazlas› tamgün say›l›r.
b) Sat›fl› yap›lan büyükbafl hayvan bafl›na:
a) Sat›fl› yap›lan küçükbafl hayvan bafl›na: 1.000 - 5.000 -TL.

3. 52'nci maddenin 3'üncü bendinde yaz›l› iflgallerde;

AÇIKLAMA

3. 52 nci maddenin (3) numaral› bendinde
yaz›l› iflgallerde;

En az
0,5

0,5
1

En çok
2,5

2,5
5

Yap›lan de¤ifliklikle, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 56 ›nc› maddesinde yer alan maktu iflgal harc›na iliflkin tarifedeki tutarlar
endekslenmek suretiyle YTL ye uyarlanarak güncellefltirilmektedir.
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a) Her tafl›ttan beher saat için en az 300; en çok 1.000 lira,

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
a) Her tafl›ttan beher saat için:

b) Parkmetre çal›flt›r›lan yerlerde beher saat için en az 500; en b) Parkmetre çal›flt›r›lan yerlerde
çok 1.500 lira.
beher saat için:

0,25

1,25

0,5

2,5

Tarifenin (1) numaral› bendindeki harçlar›n hesab›nda
metrekare kesirleri tam say›l›r ve tam günü aflan iflgallerde
alt› saatten az süreler at›l›r, fazlas› tam gün say›l›r.
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Harc›n tarifesi:

Madde 60 – Tatil Günlerinde Çal›flma Ruhsat› Harc›, iflin
mahiyetine göre y›lda (3239 say›l› Kanunun 118/C maddesiyle
art›r›lan miktarlar) (92/3278 say›l› B.K.K. ile art›r›lan miktarlar)
30.000 liradan az; 1.200.000 liradan çok olmamak üzere
belediye meclislerince tespit edilir.

Harc›n tarifesi:

Madde 60 – (5281 Say›l› Kanun’un 20’nci maddesi ile
de¤ifltirilen madde. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004) Tatil Günlerinde Çal›flma Ruhsat›
Harc›, iflin mahiyetine göre y›lda 20 YTL’den az; 800
YTL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit
edilir.

AÇIKLAMA

Maddede yap›lan de¤ifliklikle, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 60 ›nc› maddesinde yer alan tatil günlerinde çal›flma ruhsat›
harc›na iliflkin tutarlar toptan eflya fiyat endeksindeki de¤iflimde dikkate al›narak YTL ye uyarlanarak güncellefltirilmektedir.
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Madde 63 – Özel kaplara doldurup sat›lacak olan kaynak
sular›n›n belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait
olduklar›n› gösterecek flekilde bu kaplara özel iflaret konulmas›,
Kaynak Sular› Harc›na tabidir.

Madde 63 – Özel kaplara doldurup sat›lacak olan kaynak
sular›n›n (5281 Say›l› Kanun’un 21’nci maddesi ile eklene
ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) (ifllenmifl sular dahil) belediyelerce denetlenerek
hangi kaynaklara ait olduklar›n› gösterecek flekilde bu kaplara
özel iflaret konulmas›, Kaynak Sular› Harc›na tabidir.

AÇIKLAMA

Bu madde ile Belediye Gelirleri Kanunu’nun 63 üncü maddesine “ifllenmifl sular dahil” ibaresi eklenmifltir.
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Tarife:

Tarife:

Madde 65 – Kaynak sular› harc›, afla¤›daki hadler içinde Madde 65 – Kaynak sular› harc›, afla¤›daki hadler içinde
düzenlenecek tarifeye göre al›n›r:
düzenlenecek tarifeye göre al›n›r:
(3239 say›l› Kanunun 118/D maddesiyle art›r›lan miktarlar.)
(5281 Say›l› Kanun’un 21’nci maddesi ile de¤ifltirilen tarife.
(92/3278 say›l› B.K.K. ile art›r›lan miktarlar siyah ile Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004)
yaz›lm›flt›r.)
Harc›n Tutar› (YTL)
Harc›n Miktar›
Kap Bafl›na (Krfl.)

1 litreye kadar olan flifle ve benzeri
kaplardan

Beher litrede (Krfl.)

5 litreye kadar olan kaplarda
(5 litre dahil)

25 litreye kadar olan kaplardan (25 litre dahil)
26 litreden büyük kaplarda

En az En çok
500

1.500

En az En çok
400

1.200

200

600

300

1 litreye kadar olan flifle ve benzeri
kaplardan (kap bafl›na)
1 litreden büyük flifle ve benzeri
kaplardan (beher litre)

En az

En çok

0,01

0,03

0,005

0,015

900

AÇIKLAMA

Bu madde kanunun 65 inci maddesinde yer alan kaynak sular› harc›na iliflkin tarifedeki tutarlar toptan eflya fiyat endeksindeki
de¤iflimde dikkate al›narak ve YTL ye uyarlanarak güncellefltirilmektedir
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Nispet:

Nispet:
Madde 70 – Tellall›k Harc›n›n nispeti, yüzde 2'dir. 500.000 Madde 70 – Tellall›k Harc›n›n nispeti, yüzde 2'dir. (5281
liray› aflan sat›fllarda aflan k›s›m için nispet yüzde 1'dir.
Say›l› Kanun’un 22’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) 100 Yeni Türk Liras›n› aflan sat›fllarda aflan
k›s›m için nispet yüzde 1'dir.

AÇIKLAMA

Yap›lan de¤ifliklikle, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 70 inci maddesinde yer alan tellall›k harc›na iliflkin maktu had
endekslenmek suretiyle ve YTL ye uyarlanarak güncellefltirilmektedir.
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Tarife:

Tarife:

Madde 74 – Harç hayvan bafl›na afla¤›daki tarifeye göre Madde 74 – Harç hayvan bafl›na afla¤›daki tarifeye göre
hesaplan›r.
hesaplan›r.
(3239 say›l› Kanunun 118/C maddesiyle art›r›lan miktarlar.)
(5281 Say›l› Kanun’un 23’nci maddesi ile de¤ifltirilen tarife.
(92/3278 say›l› B.K.K. ile art›r›lan miktarlar parantez içinde Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
siyah ile yaz›lm›flt›r.)
31/12/2004)
Harç Miktar› (TL)
Harc›n Tutar› (YTL)
En az En çok
En az
En çok
Hayvan›n cinsi:
Hayvan›n cinsi:
Küçükbafl
2.000
6.000
a) Küçükbafl
1
3
Büyükbafl
5.000 15.000
b) Büyükbafl
2,5
7,5

AÇIKLAMA

Maddede yap›lan de¤ifliklikle, Belediye Gelirleri Kanununun 74 üncü maddesinde yer alan hayvan kesimi, muayene ve
denetleme harc›na iliflkin tarifedeki maktu tutarlar endekslenmek suretiyle ve YTL ye uyarlanarak güncellefltirilmektedir.
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Harc›n tarifesi:

Harc›n tarifesi:

Madde 77 – Bu harç, ölçü ve tart› alet ve vas›talar› ile Madde 77 – Bu harç, ölçü ve tart› alet ve vas›talar› ile
ölçeklerin belediyelerce damgalanmas› karfl›l›¤›nda afla¤›daki ölçeklerin belediyelerce damgalanmas› karfl›l›¤›nda afla¤›daki
tarifeye göre al›n›r.
tarifeye göre al›n›r.
(3239 say›l› Kanunun 118/B maddesiyle art›r›lan miktarlar.)
(3239 say›l› Kanunun 118/B maddesiyle art›r›lan miktarlar.)
(92/3278 say›l› B.K.K. ile art›r›lan miktarlar parantez içinde (92/3278 say›l› B.K.K. ile art›r›lan miktarlar parantez içinde
siyah ile yaz›lm›flt›r.)
siyah ile yaz›lm›flt›r.)
Harc›n miktar› (TL)
(5281 Say›l› Kanun’un 24’nciü maddesi ile de¤ifltirilen
En az

a) Tart› a¤›rl›klar›n›n herbirinden

En çok

100 (1000) 300 (3000)

b) Uzunluk ölçülerinin herbirinden 100 (1000) 300 (3000)
c) Ak›c› ve kuru daneli maddelerin
hacim ölçeklerinin herbirinden
200 (2000) 600 (6000)
d) El terazilerinden

e) Normal masa terazilerinden

f) Otomatik (‹breli) terazilerden
g) Kantar ve basküllerden

500 (5000)1500 (15.000)

750 (7500)2250 (22.500)

750 (7500)2250 (22.500)

2500 (25.000)7500 (75.000)

tarife. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004)
Harc›n Tutar› (YTL)

a) Tart› a¤›rl›klar›n›n her birinden

b) Uzunluk ölçülerinin her birinden
c) Ak›c› ve kuru daneli maddelerin
hacim ölçeklerinin her birinden
d) El terazilerinden

AÇIKLAMA

En az

En çok

0,5

1,5

0,5

1

2

1,5

3

6

Yap›lan de¤ifliklikle, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 77 inci maddesinde yer alan ölçü ve tart› aletleri muayene harc›na iliflkin
tarifedeki maktu tutarlar endekslenmek suretiyle ve YTL ye uyarlanarak güncellefltirilmektedir.
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KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
e) Normal masa terazilerinden

Madde 24

f) Otomatik (ibreli) terazilerden
g) Elektronik terazilerden

h) Kantar ve basküllerden

255

3

9

4

12

10

30

5

15

5281
SAYILI
KANUN

Madde 25

2464 SAYILI BELED‹YE GEL‹RLER‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

TAR‹FE:

Ek Madde 6- (2589 say›l› Kanunun 1. maddesiyle eklenen
Ek Madde 6- (2589 say›l› Kanunun 1. maddesiyle eklenen madde) Bina inflaat harc› afla¤›daki tarifeye göre al›n›r.
(5281 Say›l› Kanun’un 25’nci maddesi ile de¤ifltirilen
madde) Bina inflaat harc› afla¤›daki tarifeye göre al›n›r.
tarife. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
1. Konut inflaat›:
31/12/2004)
Beton, demir,
Ahflap ve Di¤er
1. Konut ‹nflaat›: m2 bafl›na (YTL)
ka¤ir, yar› ka¤it
yap›larda m2
‹nflaat Alan›
En az En çok
yap›larda m2
bafl›na
2
0,50
1,5
a) 100 m ye kadar
bafl›na
b) 101-120 m2
1
3
‹nflaat alan›
En az
En çok
En az En çok
1,5
4,5
c) 121-150 m2
(TL)
(TL)
d) 151-200 m2
2
6
A) 100 m2ye kadar
100
300
100
300
2
e) 200 m ’den yukar›
2,50
7,5
B) 101-120 m2
2000
6000
1000
3000
2. ‹flyeri ‹nflaat›:
m2 bafl›na (YTL)
C) 121-150m2
5000
15000
2000
6000
‹nflaat alan›
En az En çok
D) 151-200m2
10000
30000
4000 12000
a) 25 m2 ye kadar
2
6
2
E) 200m2 den yukar› 15000
45000
6000 18000
b) 26-50 m
3
9
c) 51-100 m2
4
12
2
5
15
d) 100 m ’den yukar›

AÇIKLAMA

Bu madde ile Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 6 nc› maddesinde yer alan bina inflaat harc›na iliflkin tarifedeki maktu tutarlar
endekslenmek suretiyle ve YTL ye uyarlanarak güncellefltirilmektedir.
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2464 SAYILI BELED‹YE GEL‹RLER‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹
2. ‹flyeri ‹nflaat›:

‹nflaat alan›
A) 25 m2 ye kadar

B) 26-50

m2

C) 51-100
D) 100

m2

m2

den yukar›

Beton, demir,
ka¤ir, yar› ka¤it
yap›larda m2
bafl›na
En az
(TL)

En çok

1500

4500

6000

180000

8000

3000

2400
9000

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

Ahflap ve Di¤er
yap›larda m2
bafl›na
En az
(TL)
500

En çok
1500

800

2400

3000

9000

1500

4500
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Madde 26

2464 SAYILI BELED‹YE GEL‹RLER‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

ÇEfi‹TL‹ HARÇLARA A‹T TAR‹FELER:

ÇEfi‹TL‹ HARÇLARA A‹T TAR‹FELER:

Madde 84- Bu bölümde yaz›l› çeflitli harçlar afla¤›daki tarifeye Madde 84- Bu bölümde yaz›l› çeflitli harçlar afla¤›daki tarifeye
göre al›n›r.
göre al›n›r.
Harc›n Miktar› (TL)

1. Kay›t ve suret harçlar›
a) Her sayfa bafl›na

b) Harita, plan ve krokilerin beher
metrekaresinden

2. ‹marla ilgili harçlar (Ticaret ve konut
bölgeleri için ayr› ayr›):

En az

En çok

500

1500

8000

24000

Harc›n Tutar› (YTL)

En az

En çok

a) Her sayfa bafl›na

0,25

0,75

metrekaresinden

4

12

1. Kay›t ve suret harçlar›:
b) Harita plân ve krokilerin beher

a) ‹lk parselasyon harc› (Beher metrekare için)

100

b) ‹fraz ve tevhid harc› (Beher metrekare için 100
c) Plan ve proje tasdik harc› (Beher inflaat
metrekaresi için)

300

2. ‹marla ilgili harçlar (Ticaret ve konut

100

300

a) ‹lk parselasyon harc› (beher metrekare için)0,05

d) Zemin açma izni ve toprak harfiyat› harc›

300

(5281 Say›l› Kanun’un 26’nci maddesi ile de¤ifltirilen tarife.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004)

bölgeleri için ayr› ayr›):

b) ‹fraz ve tevhid harc› (beher metrekare için)0,05

AÇIKLAMA

0,15

0,15

Maddede yap›lan de¤ifliklikle, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 84 üncü maddesindeki çeflitli harçlara ait tarifedeki maktu
tutarlar endekslenmek suretiyle ve YTL’ye uyarlanarak güncellefltirilmektedir.
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2464 SAYILI BELED‹YE GEL‹RLER‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹
I. Toprak (Beher metreküp için)
II. Kanal (Beher metrekare için)

e) (2589 say›l› kanunun 5. maddesiyle
kald›r›lm›flt›r.

f) Yap› kullanma izni harc› (Beher inflaat
metrekaresi)
3. ‹fl yeri açma izni harc›:

300

1000

5. Sa¤l›k belgesi harc›:

6. (4444 say›l› Kanunun 14/C maddesiyle
14.8.1999 tarihinden itibaren yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.)

900

3000

c) Plân ve proje tasdik harc› (beher inflaat
metrekaresi için)

0,05

0,15

0,15

0,45

0,05

0,15

(beher metrekare için iflin mahiyetine göre) 0,10

1

d) Zemin açma izni ve toprak hafriyat› harc›
da) Toprak (beher metreküp için)

100

(Beher metrekare için iflin maliyetine göre)
Ancak bu miktar hiç bir suretle beflbin
metrekareye isabet edecek tutar› aflmaz.
200

4. Muayene, ruhsat ve rapor harc›:

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

10000
2000

300

2000

30000
6000

db) Kanal (beher metrekare için)

e) Yap› kullanma izni harc› (beher inflaat
metrekaresi için)

3. ‹flyeri açma izni harc›:

Ancak bu miktar hiçbir suretle beflbin
metrekareye isabet edecek tutar› aflamaz.

4. Muayene ruhsat ve rapor harc›
5. Sa¤l›k belgesi harc›

6. (4444 say›l› Kanunun 14/C maddesiyle
14.8.1999 tarihinden itibaren yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.)
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0,50

5

1

1,50

15
3
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