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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

RAPORU 

 

KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Ücret Tarifesi. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2017 yılı Kasım ayı toplantısının 14.11.2017 tarihli ilk birleşiminin 

43. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Mali Hizmetler Dairesi 

Başkanlığının, Belediyemizce 2018 mali yılında ifa edilecek hizmetlere ait “Ücret Tarifesi”ne ilişkin 

09.11.2017 tarihli ve 8495 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 

 

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

 

2018 Mali yılında Belediyemizce ifa edilecek hizmetlere ait birim fiyatlara ilişkin tarife cetveli, 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur. 

Söz konusu tarife cetvelinin karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 

ederim.” denilmektedir. 

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Teklif ve eki Ücret Tarifesi taslağı üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;  

 

Ordu Büyükşehir Belediyesince 2018 yılında ifa edilecek hizmetlere ait birim fiyatlara ilişkin tarife cetveli 

Dairesinden gelen tekliflerin bir kısmında komisyonumuzca değişiklikler yapılması uygun görülmüş olup; işbu 

rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.  

 

EK: Gelir Tarifesi Değişiklik Tablosu  
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GELİR TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TABLOSU 

DAİRESİNDEN GELEN METİN   KOMİSYONCA TAKDİR EDİLEN, EKLENEN ve ÇIKARILAN 

İtfaiye Dairesi Başkanlığı : 3. madde (d) fıkrası " 

II.Sınıf Gayrısıhhi Müesseseler" ( Beher m2 için) 
1,50.- 1,00.- 

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 8. madde (a) 

fıkrası "2018 mali yılı içinde personele dağıtılan 

personel tanım kimlik kartlarının kaybolması veya 

yıpranması durumunda değişim bedeli " 

15,00.- 10,00.- 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarifesine 

eklenen notlar. 
- 

1-İşletici değişikliği olmaksızın yalnız unvan değişikliği ile ruhsat yenileme ve/veya her türlü 

güncelleme ve yenileme taleplerinde ve/veya ruhsatın intibakı halinde 1/10 ücret alınır. 

2-Ruhsat devirlerinde 1/2 ücret alınır. 

3-Deneme izinlerinde 1/8 ücret alınır. 

4-Birden fazla madde kapsamına giren ücretlendirmelerde en yüksek orandan ücretlendirme yapılır, 

mükerrer ücretlendirme yapılmaz. 

5-Mevcut ruhsatlı iş yerlerinde ilave bölüm ve teçhizatlarda (teçhizatların kapasite artışları dâhil) 

sadece ilave bölüm ve teçhizatlar için ücret alınır. 

6-a)Maktüen ücret alınan iş yerlerinden motor gücü ve teçhizat ücreti alınmaz. Maktüen ücreti alınan 

teçhizatın (vinç, kompresör vb.) ise motor gücü ücreti alınmaz. Ancak; 

a.1) Metal Kaplama yapılan tesislerde havuzların redresör ücreti; ücret tarifesi madde 27’ye göre, 

elektrik motorları ücreti madde 20’e göre ayrıca alınır. 

a.2) İş yerlerindeki yakıt tanklarının ücreti, ücret tarifesi madde 39’e göre alınır, diğer sıvı kimyevi 

madde depolarının ücreti ise, ücret tarifesi madde 39’da ki ücretlerin 1,5 katı şeklinde alınır. 

7-Gayrisıhhi müesseselerde Yönetmelik gereği motor gücünden dolayı üst sınıfa geçen ruhsatlı 

işyerlerinin yeniden ruhsatlandırılması durumunda, daha önce ruhsatlandırılmış teçhizattan ücret 

alınmaz. İlave teçhizat için ücret alınır. 

8-Gayrisıhhi müesseselerle ilgili sınıflandırmanın değişmesi nediniyle üst sınıfa geçen ruhsatlı 

işyerlerinin yeniden ruhsatlandırılması durumunda 1/16 ücret alınır. 

9-Akaryakıt, LPG/CNG/LNG otogaz istasyonları ve biodizel satış ve servis istasyonlarından motor 

gücü ücreti alınmaz. 

10-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden madde 37'de belirtilen ücretin 1,5 katı alınır. 

11-Canlı müzik izinlerinde ruhsat ücretinin 1/2'si alınır. 

12-Diğer Hususlar: 

a)-İndirimler sadece bu tablo ile hesaplanan ücretler üzerine uygulanır.  

b)-İşyeri Açma İzin Harcı; Açıklamalar (1), (7) ve (8)’e göre düzenlenen ruhsatlardan alınmazken; 

(2) ve (3)’e göre düzenlenen ruhsat ve deneme izninden alınır. 

c)-Tarifedeki ""Kullanım Alanı"" ifadesi, iş yerindeki kapalı alanın tamamı ile kullanılan açık alanın 

toplamını ifade etmektedir. 

13-Ücretlere KDV dâhildir. 



Zabıta Dairesi Başkanlığı 49. maddenin (ı) fıkrası 

Zabıta Müdürlüğü depolarında depolanan her türlü 

malzeme için (her 100 desimetreküp için) Gün 

16,00.- KALDIRILDI 

Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı 60. madde (a) fıkrası 

"Ticari Taksi'' ( Beher Adet ) 
25.000,00.- 27.500,00.- 

Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığının tarifesine eklenen 

3 numaralı not. 
- 

Her hangi bir nedenle geçiş yolu izin belgesinin yenilenmesi için tarifede yer alan ilgili ücretin % 5 i 

kadar ücret alınır. 

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı madde 

100.maddenin (c) fıkrası " Altınordu Hatipli şehir 

mezarlığı için birim fiyat (m2) 

750,00.- 600,00.- 

Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı 59.madde ( b ) fıkrası; 

"güzergâh izin belgesi” 

320,00.- 

(Yeni Şekli) 

Güzergâh İzin Belgesi (S plakalar hariç) 

Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı 59.madde ( c ) fıkrası; 

"taşımalı kapsamda güzergâh izin belgesi”  
150,00.- 

(Yeni Şekli) 

Güzergâh İzin Belgesi (S plakalar) 

 

İş bu " Gelir Tarifesi Değişiklik Tablosu" Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.12.2017 tarihli ve 2017/039 nolu Raporunun Ekidir. 
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