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T.C. 

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ 

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer 

 

 
         

 

 
1 2 3 

 
4 
 

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 40 40 35 30 

Cadde 40 40 35 
 

30 
 

Sokak 40 40 35 
 

30 
 

2. Motorlu taşıt araçlarının 

içine veya dışına konulan ilan 

ve reklamların beher 

metrekaresinden yıllık olarak 

Toplu taşıma araçları 25 12 10 
 

8 
 

Diğer 25 12 10 
 

8 
 

3. Cadde, sokak ve yaya 

kaldırımları üzerine gerilen, 

binaların cephe ve yanlarına 

asılan bez veya sair maddeler 

vasıtasıyla yapılan geçici 

mahiyetteki ilan ve 

reklamların metrekaresinden 

haftalık olarak 

Bulvar ve Meydan 10 4 3 
 

2 
 

Cadde 10 4 3 
 

2 
 

Sokak 10 4 3 
 

2 
 

4. Işıklı 

veya projeksiyonlu ilan ve 

reklamlardan her metrekare 

için yıllık olarak 

Led ekranlı ilan ve reklamlardan 150 125 100 75 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve 

reklamlardan 
45 40 35 30 

5. İlan ve reklam amacıyla 

dağıtılan broşür, katalog, 

duvar ve cep takvimleri, 

biblolar veya benzerlerinin 

her biri için 
  

Bütün yerlerde 0,25 0,20 0,15 0,10 

6. Mahiyeti ne olursa olsun 

yapıştırılacak çeşitli afişler ve 

benzerlerinin beherinin 

metrekaresinden 

Bütün yerlerde 
  

0,50 0,40 0,30 0,20 

  

 

G-Sadece Resim bulunan reklamların m²’ sinden (bölge gözetmeksizin) 

a) Işıklı   35,00 

b) Işıksız 25,00 
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H-Aydınlatma ve elektrik direklerine takılan sabit reklamlardan yıllık 

a)Işıklı 150,00 

b)Işıksız 100,00 

NOT: Çevre kirliliğini önlemek için duvarlara afiş yapıştırılması Zabıta Müdürlüğünce önlenecektir. 

İlan reklam vergileri bölgeleri: 

1.Bölge:Onikişubat ilçesi,Dulkadiroğlu ilçesi 

2.Bölge:Elbistan,Afşin,Pazarcık ilçeleri 

3.Bölge: Andırın,Türkoğlu,Göksun ilçeleri 

4.Bölge: Çağlayancerit,Nurhak,Ekinözü ilçeleri 

B)EĞLENCE VERGİSİ: 
a-Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden bar, 

pavyon, gece kulübü müzikli gazino, taverna, kokteyl 

salonları, diskotek v.s. günlük 

15,00 

b-Bilardo, masa futbol salonları gibi eğlence yerlerinden 

günlük  

5,00 

c-Atari salonlarından günlük 5,00 

d-Lunaparklar alanlarından günlük 5,00 

 

İŞGAL HARCI: 

Belediye sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satışını yapmak ve bu sair 

maksatlarla yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi işgal harcına 

tabidir. 

Pazar, panayır kurulan yerler, meydanların her türlü mal ve hayvan satıcılarının işgalinden; 

a)Her türlü mal işgalinin m²’ sinden günlük 2,00 

b)Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2,00 

c)Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 4,00 

d)Yol, meydan, Pazar, iskele gibi umuma ait yerlerin bir 

maksatla işgaline karşılık m²’sinden günlük 

2,00 

e)Şehir içi asfalt, yol, kaldırım, inşaat malzemeleri (kum) ve 

işgal edenlerin m²’ sinden günlük 

2,00 

 

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI: 

Hafta tatili, Bayram günlerinde çalışma günleri izine bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi tatil günlerinde 

çalışma ruhsat harcına tabidir.  

Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek ve tüzel 

kişilerdir. Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı işyerinin m
2
 göre yılda (2464) Sayılı Kanunun 

58.maddesine göre harç alınarak verilir. 

 

İşyerinin Türü ve Alanı 

 

 

 

Her Tür İş Yeri 

İçin 

Yıllık Olarak 

25 m
2’

ye kadar 100,00 

26 m
2
-100 m

2
 arası 150,00 

101 m
2
-250 m

2
 arası 200,00 

251 m
2
-500 m

2 
arası 300,00 

501 m2’den 

yukarı 

600,00 

1.Sınıf GSM’ler 

Akaryakıt –LPG 

istasyonları       

Katlı Otoparklar 

 
m

2
 şartı 

aranmayacak 

 

800,00 
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Not: İş yeri açma ve çalışma ruhsatı üzerindeki ruhsat harcına tabi alan üzerinden ücretlendirilir. 

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA İZNİ HARCI: 

    

      İşyerinin Türü ve Alanı 

 

Her tür 

İş yeri 

için beher 

m
2
sinden 

25 m
2’

ye kadar 1,00 

26 m2-100m2 

arası 

1,00 

101 m
2
-250m

2 

arası 

1,00 

251 m
2
-500m

2
 

arası 

1,00 

501 m
2
’den 

yukarı 

1,00 

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 97. MADDESİNE GÖRE BELİRLENEN ÜCRET 

TARİFESİ 

İÇ SU ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMESİ ÜCRETİ (KDV DAHİL) 

*5 metreye kadar olanlar 50,00 

*5-9 metreye kadar olanlar  100,00 

*9-12 metreye kadar olanlar 200,00 

*12-20 metreye kadar olanlar 400,00 

*20-30 metreye kadar olanlar 800,00 

*30 metreden büyük olanlar 1.600,00 

Not: Aracın boyunun tespitinde 1 metreden küçük değerler dikkate alınmaz. 

*İç su araçları bağlama kütüğü ruhsatları yıllık vize ücreti 50,00 

*İç su araçları bağlama kütüğü ruhsat yenileme ücreti  50,00 

*Canlı Müzik yayını izin belgesi ücreti  150,00 

*Mesafe ölçüm ücreti (Okul-Cami için 100 m şart) 100,00 

HOPARLÖR ÜCRETİ (KDV DÂHİL)  

Belediye hoparlöründen yapılan ilanlardan günde kaç defa yayınlanıp yayınlanmayacağı Riyasetin 

takdirine bağlıdır.  

*Yayınlanması istenen ilanların yasa dışı ve adap dışı olmaması şarttır.   

*Teknik arızadan dolayı yapılamayan ilanlar arızalar giderildikten sonra yapılır. Bundan dolayı 

gecikmelerden Belediyemiz sorumlu değildir. Hiçbir tazminat ödemez.  

*Resmi daireler, müesseseler ve halkın yaptıracağı ilanlardan; 

*25 Kelimeye kadar her defası için 7,00 

*26-50 kelime arası her defası 10,00 

*51-75 kelime arası her defası 15,00 

*75-100 Kelime arası her defası 20,00 

*100 kelimeyi geçen her kelime için 0,75 

*Cenaze ilanlarının 4 defası  Ücretsiz 

*4’den fazla olursa her defası 6,00 

*Kan ilanları ve çocuk kayıp ilanları Ücretsiz 

*Amme yararına yapılan ilanlar  Ücretsiz 
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*Eğlence yerleri ilanları yapılamaz.  

*Siyasi partiler ve müstakil adayların seçim kurulunca 

belirtilen süre içerisinde hoparlör ile yapılan konuşmaların 

(her 3 dakikası için)  

150,00 

*Belediye hoparlöründen teyp, plak ile yapılan ilanlardan 

(her 3 dakikayı geçmemek kaydıyla her defası için ) 

100,00 

*Şehir içerisinde araç ile yapılan ilanlardan 1 günlük  200,00 

*Mevlüt ilanları 4 defaya kadar 6,00 

*4 Defadan fazla yapıldığı takdirde her defası 7,50 

*Siyasi Partilerin ilanları 5 defaya kadar ücretsiz ilan 

edilir.5 Defadan fazla yapıldığı takdirde her defası  

7,50 

*Her türlü kayıp hayvan (kuş, köpek, kedi v.s.) ilanları yapılamaz.  

*Her türlü Reklam amaçlı ilanların yapılması yasaktır.  

*Seçim dönemlerinde siyasi parti ilanları İl Seçim Kurulundan uygun onayı alındıktan sonra yayınlanır. 

 

HALDEKİ İŞYERLERİN DEVİR ÜCRETİ (KDV DÂHİL) 

a)Haldeki komisyoncu dükkânlarda tahsis devir ücreti  14.000,00 

b) Bu dükkânlarda resme tabi olan ve olmayan malların toptancılığını müşterek yapmakta 

olanlardan yer ücreti olarak %50 fazlası ile işgal ettikleri yerin yazıhane olarak kullananlardan %75 

fazlası alınır. 

KANTAR TARTI ÜCRETİ (KDV DÂHİL)   

*Kamyonlardan 8,00 

*Kamyonet ve traktörlerden 7,00 

*Pikaplardan 6,00 

*Tır  12,00 

BACA TEMİZLİĞİ ÜCRETİ :(KDV DÂHİL) 

 SOBA BACALARI BİRİM FİYATLARI:  

            

 

   TL 

BİR ADET SOBA BACASI 65,00 

BİRDEN BEŞ’E KADAR (BACA BAŞI) 50,00 

BEŞTEN YUKARISI İÇİN (BACA BAŞI) 35,00 

KAT KALORİFERİ BACASI 65,00 

 ŞÖMİNE BACASI 150,00 

 TIKALI BACA AÇILMASI 150,00 

TIKALI VE ZİFTLİ BACA 200,00 

 ZİFTLİ BACA TEMİZLİĞİ 125,00 

 ŞÖNT BACA TEMİZLİĞİ(BACA BAŞI) 25,00 

HAMAM, FIRIN, LOKANTA VB İŞLETMELERE BACA 

SAYISINA GÖRE HER BACA İÇİN 

175,00 

YILLIK YETKİ BELGESİ VERİLMESİ 800,00 

BACA TEMİZLİĞİ EĞİTİMİ (KİŞİ BAŞI) 125,00 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ücret alınmaz  

 

15 DAİREYE KADAR OLAN BİRİMLERDEKİ KALORİFER BACALAR İÇİN: 

 
TEK KAZANLI KALORİFER BACASI(DOĞALGAZLI) 125,00 

ÇİFT KAZANLI KALORİFER BACASI(DOĞALGAZLI) 150,00 

ÜÇ KAZANLI KALORİFER BACASI (DOĞALGAZLI) 175,00 
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DÖRT KAZANLI KALORİFER BACASI (DOĞALGAZLI 200,00 

TEK KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 

 

150,00 

ÇİFT KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 175,00 

ÜÇ KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 200,00 

DÖRT  KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 225,00 

16 DAİREDEN 30 DAİREYE KADAR OLAN BİRİMLERDEKİ BACALAR İÇİN: 

TEK KAZANLI KALORİFER BACASI(DOĞALGAZLI) 125,00 

ÇİFT KAZANLI KALORİFER BACASI(DOĞALGAZLI) 150,00 

ÜÇ KAZANLI KALORİFER BACASI (DOĞALGAZLI)  175,00 

DÖRT  KAZANLI  KALORİFER BACASI(DOĞALGAZLI)  200,00 

TEK KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 150,00 

ÇİFT KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 175,00 

ÜÇ KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 200,00 

DÖRT KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 225,00 

  

31 DAİREDEN 50 DAİREYE KADAR OLAN BİRİMLERDEKİ BACALAR İÇİN:  

TEK KAZANLI KALORİFER BACASI(DOĞALGAZLI) 175,00 

ÇİFT KAZANLI KALORİFER BACASI(DOĞALGAZLI) 200,00 

ÜÇ KAZANLI KALORİFER BACASI(DOĞALGAZLI) 225,00 

DÖRT KAZANLI KALORİFER BACASI(DOĞALGAZLI) 250,00 

51 DAİREDEN YUKARI BİRİMLER TEK KAZAN 

(DOĞALGAZLI) 

225,00 

51 DAİREDEN YUKARI BİRİMLER ÇİFT 

KAZAN(DOĞALGAZLI) 

250,00 

TEK KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 200,00 

ÇİFT KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 225,00 

ÜÇ KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 250,00 

DÖRT KAZANLI KALORİFER BACASI(KÖMÜRLÜ) 275,00 

51 DAİREDEN YUKARI BİRİMLER TEK KAZAN(KÖMÜRLÜ) 250,00 

51 DAİREDEN YUKARI BİRİMLER ÇİFTKAZAN(KÖMÜRLÜ) 275,00 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ÜCRET ALINMAZ 

ARAZÖZLE SU VERME  

*Araç ile su verme 1 m3 için 20,00 

*Her km için 5,00 

*Motopompla su çekme (1 saat) 80,00 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ücret alınmaz. 

RUHSAT AŞAMANSINDA İŞYERİ SAHİPLERİNİN TALEBİ ÜZERİNE İŞYERLERİNİN 

YANGIN TEDBİRLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

*1.sınıf gayri müessese 10 m² ye kadar  450,00 

*2. ve 3. sınıf gayri müessese 50 m² ye kadar  180,00 

*2. ve 3. sınıf gayri müessese 100 m² ye kadar  260,00 

*100 m² den sonra beher m² için  0,15 

İl ve ilçe merkezi dışı itfaiye aracı ile gidilmesi durumunda 

her km
 
için 

1,00 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ücret alınmaz. 
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YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ (GÖSTERİ, FUAR, HAVAİ FİŞEK, KONSER v.b.) 

*Arazöz çıkışı 200,00 

*Bekleme süresi (1 saat) 100,00 

*Gidiş-Dönüş her km için 5,00 

Spor müsabakaları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ücret alınmaz. 

*Kamu ve Özel sektörler ile vatandaşlara yönelik yangın ve deprem zararlarına azaltmaya yönelik, farkındalık eğitimleri ve 

tatbikatlarda ücret alınmaz. 

NUMARATAJ ÜCRETİ :(KDV DÂHİL) 

*Zemin tespiti kendi aracı ile (tek bina için)  Ücretsiz 

*Zemin tespiti Belediye aracı ile (tek bina için)  Ücretsiz 

*Yapı ruhsat işlemlerinde UAVT tescili için bağımsız 

bölüm başı (konut için)  

20,00 

*Yapı ruhsat işlemlerinde UAVT tescili için bağımsız 

bölüm başı (işyeri için)  

20,00 

*İşyeri için adres tespit tutanağı  75,00 

*Konut için adres tespit tutanağı  50,00 

*Levha bedeli iç kapı için bağımsız bölüm başına  30,00 

*Levha bedeli dış kapı için bina başına 50,00 

BELGE TASDİK ÜCRETİ : (KDV DÂHİL) Ticaret, sicil namesinin 129. Maddesince verilecek 

tasdiknamelerinden, 

*Sermayesi 10.000.00 TL’nin altında olan şirketlerden 

(10.000.00 TL) dâhil  

220,00 

*Sermayesi 10.001.00*20.000.00 TL olan şirketlerden 330,00 

*Sermayesi 20.001.00*50.000.00 TL olan 550,00 

*Sermayesi 50.001.00 TL’nin üzerinde olanlardan 715,00 

*Emlak, oto ve sebze komisyoncularından 165,00 

*Daimi ticaret erbaplarından (Tic. Odasına kayıtlı olanlar) 165,00 

*Bunların dışındaki esnaf odasına kayıtlı olanlar ve 

kooperatiflerden 

82,50 

Orman Dairesi nezdinde ki ihaleye girecek müteahhidin 

talep etmiş olduğu vesikaların tanziminden. 

165,00 

MEZAR ÜCRETİ :(KDV DÂHİL)      

1*Hususi Mezarlık (Aile Mezarlığı) m²’si    

  

   *Şeyhadil Mezarlığı (1 kişilik, azami 2,50m²x      =)                  3.000,00 

   *Ş.Ali Sezai Efendi Mezarlığı (1 kişilik, azami 

2,50m²x500,00=) 

1.250,00 

   *Diğer Mezarlıklar (1 kişilik, azami 2,50m²x300,00=) 750,00 

2*Belediye mezarlıkları nizamnamesi’nin20/C maddesine 

mezarlar 

Ücretsiz 

3*Mezar yeri onarım belgesi(1. Derece yakınına verilir.) 

Tarife ücreti  

20,00 

4*Mezar yapım ve onarım yetki belgesi ücreti 500,00 

5*Cenaze kefeni yıkama ve temizlik malzemeleri Ücretsiz 

6*Mezar tandır ücreti Ücretsiz 

7*Cenaze yıkama aracı ücreti Ücretsiz 

8*Cenaze yıkama hizmetleri ücreti  Ücretsiz 
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9*Cenaze hizmet otobüs ücreti Ücretsiz 

10*Cenaze nakil aracı ücreti Ücretsiz 

11*İl dışı cenaze nakli ücreti  Ücretsiz 

12*Taziye evleri tahsis ücreti  Ücretsiz 

13*Taziye çadırı ve malzemeleri ücreti  Ücretsiz 

  

Erguvan Misafirhanesi  ( 2015 yılı ücret Tarifesi)  

Belediye Personelleri  20.00TL (Günlük) Bayanlar Spor Salonu (fitness) 2015 

Yılı Ücret Tarifesi 

Belediye Meclis Üyeleri 10.00TL (Günlük) 50.00TL  (Aylık) 

Diğer Müşteriler 45.00TL(Günlük)  

 

BELEDİYE BANDO ÜCRETİ (KDV DÂHİL)  

*Bando ücreti her seans için mesai saatleri İçerisinde  

Düğün, nişan vb. özel etkinlikler için)  

 

350,00 

*Bando ücreti Cumartesi - Pazar ve bayram günleri için 

(düğün, nişan vb. özel etkinlikler için) 

550,00 

NECİP FAZIL KISAKÜREK KÜLTÜR MERKEZİ SALONU KİRALAMA ÜCRETİ (KDV DAHİL) 

a) Büyük salon  1.300,00 

b) Küçük salon  250,00 

c) Sergi salonu  200,00 

d) Bale salonu-*  200,00 

e) Fuayelerin m²’si  1,50 

4*MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜR MERKEZİ SALONU KİRALAMA ÜCRETİ  

1* kamu kurum ve kuruluşları ücretsiz faydanlanacaktır.   

2* Vakıflar, Siyasi Partiler, Dernekler ve diğer sivil toplum 

örgütlerinin yapacakları kültürl faaliyetler 

  

a) Salon Ücreti  100,00 

3* kurum ve kuruluşların ticari amaçla yapacakları her türlü 

etkinliklerde her seans için; 

  

a) Salon Ücreti 

 

 1500,00 

 FİTNESS,DÜĞÜN SALONU VE GELİN FAYTONU ÜCRETİ (KDV DÂHİL): 

a)Fitness Salon Ücreti  50,00 

b)Osman SAYIN Spor Salonu ücreti kişi başı (Aylık)  50,00 

KAFUM ALANI KULLANIM ÜCRETİ (KDV DAHİL) 

1*Kafum yapılışına uygun Fuar ve Sanayi Etkinlikleri için 

(günlük)  

 2.500,00 

2*Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapacağı etkinlikler için 

(günlük)  

 1.100,00 

3*Dernek ve Vakıfların yapacağı etkinlikler için günlük 

(Kamu Yararına olduğu ve Vilayet Makamından izin 

alındığı takdirde)  

 1.000,00 

4*Ticari maksatlı etkinlikler için (günlük)  2.250,00 

5*Düğün ve Nişan toplantıları için (günlük)  2.250,00 
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Not: Elektrik, Su ve Temizlik bedeli tahmini olarak peşin alınacaktır. 

 

İŞ MAKİNALARI KİRA ÜCRETİ : (KDV DÂHİL)   

*Greyder saatlik ücreti (Volvo, Champion,Komatso) 360,00 

* Greyder saatlik ücreti (Cat 120, Mitsubishi) 320,00 

*Treyler ile araç nakli ücreti 300,00 

*Beher Km için nakli ücreti 25,00 

*Büyük silindir saatlik ücreti 330,00 

*Küçük silindir saatlik ücreti 280,00 

*Ekskavatör saatlik ücreti  450,00 

*Kırıcılı Ekskavatör saatlik ücreti  550,00 

*Dozer saatlik ücreti  550,00 

*Yükleyici saatlik ücreti  350,00 

*Mini yükleyici saatlik ücreti  230,00 

*Kazıcı yükleyici saatlik ücreti 280,00 

*Kırıcılı kazıcı yükleyici saatlik ücreti 300,00 

*Forklift saatlik ücreti  230,00 

*Kırıcılı kompresör saatlik ücreti 230,00 

*Hidrolik kırıcı saatlik ücreti 230,00 

*Asfalt kesme makinesinin saatlik ücreti 130,00 

YOL SÖKÜM ÜCRETİ : (KDV DÂHİL) 

*Karo kaldırım olan yolun sökümünün m. tülünden 120,00 

*Asfalt yolun sökümünün m. tülünden 160,00 

*Parke yolun sökümünün m tülünden 60,00 

*Beton kaldırım olan yolun sökümünün metre tülünden 80,00 

*Stabilize ham yolun sökümünün metre tülünden 15,00 

*Bazalt taşı kaldırımın sökümünün metre tülünden 150,00 

*Çim sökümünün m tülünden 26,00 

*Sökülen yolun genişliği 40 cm’ yi geçtiği takdirde yukarıdaki ücretlerin %50 fazlası alınır.  

HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT / YIKINTI ATIKLARININ TAŞIMA İZİN BELGESİ FİYAT 

TARİFESİ (KDV DAHİL) 

*Döküm sahası ile kazı alanı mesafesi esas alınarak 0-3 km 

arası m3 fiyatı 

10,00 

*Döküm alanı ve kazı alanı mesafesi 0-20 km arası olan 

mesafelerde m3 fiyatı 

32,00/km 

*Döküm sahası ile hafriyat alanı arası 20 km den fazla olan 

mesafelerden m3 fiyatı 

1,20 

*Büyükşehir sınırları içerisinde çalışacak olan hafriyat 

kamyonu ve iş makinelerinin çalışma izin belgesi  ve 

yenileme fiyatları 

25,00 

*Km küsürleri vatandaş lehine bir üst rakama yuvarlanılacaktır. 

*Dökülen yerin Kamu veya şahıs mülkiyeti olması ücretleri etkilemez. 

*5 m
3
 den az hafriyat ve inşaat atıklarından ücret alınmayacaktır. 

*Çevreye zararlı maddeler döküm sahasına kabul edilmeyecektir. 
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1-AĞAÇ SÖKME MAKİNASI 

* 1 adet ağaç dikimi Şehir içi ve dışı kiralayana ait olmak 

üzere 

150,00 

*Km. ücreti (geliş ve gidiş dâhil Şehir dışı Km. başı 9,00 

2.KOVALI ARAÇ ÜCRETİ (KDV DAHİL) 

1 Saatlik çalışma ücreti 275,00 

*Kovalı Araçla şahsa ait tehlike arz eden ağaç kesim ücreti (Kesimci Belediyeden) 

-Envali(dal ve gövdesi) Belediyeye alınmak üzere 1 saatliği 135,00 

Envali (dal ve gövdesi) Şahsa ait olmak üzere 1 saatliği 290,00 

3-Mini yükleyicinin 1 saatlik ücreti  165,00 

4-Kırıcılı ekskavatör 1 saatlik ücreti 550,00 

5-Hidrolik kırıcı 1 saatlik ücreti 220,00 

6-Forklift 1 saatlik ücreti 220,00 

7-Kırıcılı Komprösör  1 saatlik ücreti 220,00 

8-Çim sökümünün m tülünden 25,00 

NOT: Mesai harici bu fiyatların %30 fazlası alınır. 

TASDİK ÜCRETİ : (KDV DÂHİL)   

*İmar paftaları ozalit ücreti (beher adedi) 30,00 

*Fotoğraf tasdik ücreti (Beher adedi) 20,00 

*Evrak tasdik ücreti 10,00 

*Arşivdeki evrakların ozalit tasdik ücreti m² si 10,00 

*04.09.2008 tarih ve 12/190 sayılı meclis kararı gereği Dernekler, Vakıflar, Resmi Kurumlar ve 

Sanayi Kooperatifleri arşiv evrakları ozalit tasdik ücretinden muaftır. 

 

 

 

ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ TARİFESİ 

 

1) MOTORLU TAŞITLARDAN ALINAN RUHSAT ÜCRETLERİ (KDV DAHİL) 

 

 
 

YILLIK VİZE ÜCRETLERİ 

  

 ONİKİŞUBAT  

DULKADİROĞLU 

ELBİSTAN GÖKSUN 

TÜRKOĞLU 

AFŞİN 

PAZARCIK 

ANDIRIN  

ÇAĞLAYAN CERİT 

EKİNÖZÜ-NURHAK 

(M) PLAKA 800,00 200,00 100,00 75,00 

(H) PLAKA 550,00 200,00 100,00 75,00 

(J) PLAKA 800,00 100,00 100,00 75,00 

(S) PLAKA 600,00 300,00 300,00 150,00 

(T) PLAKA 100,00 75,00 50,00 50,00 

(K) PLAKA ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ 
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PLAKA DEVİR ÜCRETLERİ 

 
 

 ONİKİŞUBAT  

DULKADİROĞLU 

ELBİSTAN GÖKSUN 

TÜRKOĞLU 

AFŞİN 

PAZARCIK 

ANDIRIN 

ÇAĞLAYAN CERİT 

EKİNÖZÜ-NURHAK 

(M) PLAKA YAVUZ-HASTANE-FATİH  :          15.000,00 4.000,00 2.000,00                                         1.000,00 

ORMAN-EVLİYA :                           10.000,00 

AYVALI-KAVLAKLI-GAFFARLI:  4.000,00 

(H) PLAKA GAFFARLI-KOZLUDERE-DEREKÖY- 
BULANIK  :                                         4.000,00 

4.000,00 2.000,00                                         1.000,00 

DİĞERLERİ :                                     15.000,00 

(J) PLAKA 10.000,00 4.000,00 2.000,00                                         1.000,00 

(S) PLAKA 1.500,00 1.000,00 1.000,00                                            500,00 

(T) PLAKA ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ 

(K) PLAKA ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ 
 

 

HAT KİRA ÜCRETLERİ (AYLIK KDV DAHİL) 

 

 ONİKİŞUBAT 

DULKADİROĞLU 

ELBİSTAN GÖKSUN 

TÜRKOĞLU 

AFŞİN 

PAZARCIK 

ANDIRIN ÇAĞLAYAN 

CERİT 

EKİNÖZÜ-NURHAK 

(M) PLAKA 100,00 30,00 20,00                                      20,00 

(H) PLAKA 100,00 30,00 20,00                                      20,00 

 

(S ) PLAKA İLK RUHSAT ÜCRETİ 

 

 ONİKİŞUBAT 

DULKADİROĞLU 

ELBİSTAN 

AFŞİN 

GÖKSUN 

TÜRKOĞLU 

PAZARCIK 

ANDIRIN ÇAĞLAYAN 

CERİT 

EKİNÖZÜ-NURHAK 

(S) PLAKA 13.000,00 9.000,00 6.000,00                                3.000,00 
 

NOT: 

 UKOME kararı ile (H) plakaya dönüşen araçlar, işlem yapılan yıl içerisinde vize devir ve kira ücretlerinden muaftır. 

 (H) Plaka Özel Halk Otobüsü, (M) Plaka Dolmuş, (T) Plaka Taksi, (S) Plaka Personel Servis aracı devirlerinde; aynı anne-babadan 

çocuklarına, çocuklardan anne-babaya, aynı anne-babadan olan kardeşler arasındaki ve eşler arasındaki plaka devir işlemlerinde, 

belirlenen ücretin %25’ i alınır. 

 Ruhsat Harçları ilk Ruhsat verilirken 1 defaya mahsus alınır. Yıllık Ruhsat Vize ücretleri her yıl yenilenir. Ruhsat zayi ve 

yenilemelerde Yıllık Ruhsat Ücretinin %10’u ücret alınacaktır. 

                İhale ile kiralanacak (H) Plaka Özel Halk Otobüsü (M) Plaka Dolmuş (T) plaka Taksilerden (ilk alışta) ruhsat ücretinden muaftır 

 

2- YOL GEÇİŞ  İZİN BELGESİ :(KDV DÂHİL)   

*2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17 ve 18’nci maddeleri ve bu kanun maddelerine dayanılarak 

hazırlanan 15.05.1997 tarih ve 222990 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 06.01.1998 tarih ve 23222 sayılı 

resmi gazetede değişiklik yapılan, karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki 

yönetmenliğinin 4. Ve 36. Maddeleri ile 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

Büyükşehir Belediyeleri koordinasyon merkezi yönetmenliğini 18. Maddesi (a) bendi hükümlerine göre ve 

2464 sayılı belediye gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi uyarınca ilk ruhsat verilirken aşağıdaki tarifeye 

göre ücret alınır.  

 

Akaryakıt İstasyonları; 

*Akaryakıt, LPG ve Ticari satış reyonu müşterek tesis 

20.000,00 
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Fabrika,Ticari Tesisler ve Depolar; 

*0 m
2 

ile 5.000m
2 

arası arsa alanı
 
 

5.000,00 

*5001 m² ile 10000 m2 arası arsa alanı 

10.000,00 

*10001 m
2   

ile 20000 m
2 
 arası arsa alanı 

20.000,00 

*20001 m
2
 ile 40000 m

2
 arası arsa alanı 

30.000,00 

*40001 m
2 

ile 80000
 
m

2 
 arası arsa alanı  

40.000,00 

*80001 m
2 

ve daha büyük arsa alanına sahip tesislerden  

60.000,00 

 

Otoparklar(açık veya Kapalı Otoparklar); 

(Arsa veya İnşaat alanlarından hangisi daha fazla kullanıldıysa fiyat tarifesinde büyük olan alan üzerinden 

ücretlendirilir.) 

*0m
2
 ile 1.000m

2
 Arası 1.000,00 

*1.001m
2
 ile 3.000m

2
 Arası 2.000,00 

*3.001m
2
 ile 5.000m

2
 Arası 5.000,00 

*5.001m
2
 ve daha büyük alana sahip alanlar 10.000,00 

 

AVM ve Marketler; 

*Süper ve Hiper marketler 10.000,00 

*AVM ve Gros Marketler 100.000,00 

 

Özel Sağlık Hizmetleri Tesisleri; 

(Arsa veya İnşaat alanlarından hangisi daha fazla kullanıldıysa fiyat tarifesinde büyük olan alan üzerinden 

ücretlendirilir.) 

*0m
2
 ile 2.000m

2
 Arası 5.000,00 

*2.001m
2
 ile 5.000m

2
 Arası  20.000,00 

 *5.001m
2
 ve daha büyük alana sahip tesislerden 40.000,00 

Özel Eğitim Tesis Alanları; 

*0m
2
 ile 5.000m

2
 Arası arsa alanı  5.000,00 

*5001m
2
 ve daha büyük arsa alanına sahip tesislerden 10.000,00 

Turistik Yapı Tesisleri (Otel vb yerler); 

*1. Sınıf (4-5 Yıldızlı Oteller için) 20.000,00 

*2. – 3. Sınıf (3 Yıldızlı) 5.000,00 

*Yıldızı olmayan oteller için 

Araç Teşhir ve Satış yerleri; 

2.000,00 

 
(Arsa veya İnşaat alanlarından hangisi daha fazla kullanıldıysa fiyat tarifesinde büyük olan alan üzerinden 

ücretlendirilir.) 

*0m
2
 ile 500m

2
 Arası 1.000,00 

*501m
2
 ile 1.000m

2
 Arası 5.000,00 

*1.001m
2
 ve daha büyük alana sahip tesislerden 10.000,00 
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İnşaat Malzemeleri Satış ve Depo; 

*0m
2
 ile 500m

2
 Arası 1.000,00 

*501m
2
 ile 1.000m

2
 Arası  3.000,00 

*1.001m
2
 ve daha büyük alana sahip tesislerden  5.000,00 

Diğer Tesisler; 

*Küçük Ticarethaneler  500,00 

*Araç Kiralama Yerleri 1.000,00 

*Servis İstasyonları (Gaz ve Tüp Ser.) 1.000,00 

*Araç Yıkama 1.500,00 

* Restoran, Pastane vb 3.000,00 

* Maden ve Şantiye Tesisleri 3.000,00 

* Halı Saha Tesisleri  1,500,00 

* Yüzme Havuzları ve Aquaparklar 1.000,00 

* Kargo Şirketleri 5.000,00 

* Gazino vb. eğlence yerleri 15.000,00 

*İşhanı ve Çarşı 5.000,00 

* Düğün Salonları 5.000,00 

*Sinema ve Tiyatro vb. 2.000,00 

*Belediye mülklerinde yol geçiş izni belediyece düzenlenir. Kiracıdan buna karşı herhangi bir ücret 

alınmaz. 

*Geçiş yolu izin belgesi olan tesislerden aynı giriş çıkışın kullanması durumunda ikinci defa tarife 

uygulanmayacaktır. 

OTOGAR ÇIKIŞ ÜCRETİ :(KDV DÂHİL)17.12.2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazetede; 

Terminallere tavan ücreti sınırlaması getiren Ulaştırma Bakanlığı (Tebliğ No:65) yayınlanmış 

bulunmaktadır. İş bu Tebliğ gereği: Otomobil ve Otobüslerin koltuk sayıları ve yol mesafeleri dikkate 

alınarak nüfusu 500.001-1000.001 arasında bulunan Şehirlerin terminal çıkış ücretleri Bakanlık tarafından 

belirlenen tavan ücretin %70 ini geçemez denilmektedir. Buna göre; 

1*Şehirlerarası yolcu taşıma yapanlardan 100 km. üstü mesafeler için; 

a) 7 – 24 koltuk kapasiteli otobüsler                                                         6,00 

b) 25 – 44 koltuk  kapasiteli otobüsler                                                                             20,00 

c) 45 koltuk ve üzeri otobüslerden 40,00 

 

2*Şehirlerarası yolcu taşıma yapanlardan 100 km. altı mesafeler için; 

a) 7 – 24 koltuk kapasiteli otobüsler                                                         6,00 

b) 25 – 44 koltuk  kapasiteli otobüsler                                                                             10,00 

c) 45 koltuk ve üzeri otobüsler 20,00 

3* İl içi yolcu taşıması yapanlardan ve transit geçenlerden (Terminali ara durak olarak 

kullananlardan); 

a) 7 – 24 koltuk kapasiteli otobüsler                                                         3,00 

b) 25 – 44 koltuk kapasiteli otobüsler                                                                             10,00 

c) 45 koltuk ve üzeri otobüsler 15,00 

4* İlçe Terminalleri 

Elbistan 

Göksun 

Afşin 

Pazarcık 

Otobüs: 10,00 

 

Minibüs: 3,00 
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5-Terminal park alanını kullanan taşıtlardan park ücreti 

a)Özel ve resmi otomobillerden 25 dakikaya kadar Ücretsiz 

 

b) Özel ve Resmi otomobillerden 25 dakikadan sonra her 1 

saat için   

1,50 

Not : Terminal ana yol cephesi üzerinde bulunan otoparklar ücretsizdir. 

 

OTOBÜS YOLCU TAŞIMA TARİFESİ:(KDV DÂHİL) 

04/01/2012 tarih ve 2012/06-01 sayılı Meclis kararı ile Şehir içi toplu taşıma ücret bedelini tespit etme 

yetkisi Encümene devredilmiştir.  

-Alınacak Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, Dini ve Milli Bayramlarda şehir içerisinde toplu taşıma 

yapan Belediye otobüslerinde yolcu taşıması Bayram süresince ücretsiz uygulanır.  

-Resmi Kurum ve Kuruluşlarda çalışmakta olan veznedar, icra memurları, memurlar için bir senelik tanzim 

olunan otobüs paso bedeli Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 

belirlediği fiyatlar üzerinden verilmesi, verilen ücretin Belediye ve dönerli özel halk otobüsleri sayısına 

bölünerek eşit olarak paylaşılmasına; Adliye ve talep edilmesi halinde diğer Kamu Kurum ve Kuruluş 

personellerinin bağlı bulundukları; 

-Bakanlıkların ulaşım gideri olarak tahsis ettikleri yıllık veya aylık ücret karşılığında yapılacak protokol ile 

paso verilmesine, Bakanlıklarınca ücret belirlenmeyenlere 2014 yılı için her memur için aylık 70,00 TL 

alınmasına, elde edilecek gelirlerin Belediye ile dönerli gurupta çalışan özel halk otobüsleri arasında araç 

sayısına bölünerek eşit olarak paylaşılmasına; 

*Belediye dışı görevli personel pasosu ( Otobüs kontrolörü, Tebliğ, Tahsildar, Evrak dağıtım memuru vb. 

gibi)  ve sarı basın kartı olanlar Belediye ve Özel Halk otobüslerinden ücretsiz faydalanırlar.  

*6495 sayılı torba Kanuna göre belirlenen ilgili kimseler ile 65 yaş ve üzeri, engelli (%40 ve üzeri raporlu) 

ağır engelli 1 kişi olmak üzere refakatçisi Kanunda belirtilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz 

faydalanırlar.  

İlgili Kanunlarda belirtildiği üzere; 

*Emniyet Hizmetleri sınıfı (Polis-Bekçi) 

*Resmi üniformalı posta dağıtıcıları 

*İstiklal, Kore, Kıbrıs Gazileri refakatçi eşleri 

*Belediye Zabıta memurları  

*Terörle Mücadele Malul ve Şehitlerin Dul ve yetimleri, Anne ve Babaları 

*Belediye görevli kartı olanlar  

*Sarı basın kartı sahipleri Belediye ve özel halk otobüslerinden ücretsiz faydalanırlar. 

*Orman Muhafaza memurları (Resmi elbiseli) Belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanırlar. 

*Belediyemiz Birimlerinde hizmet alımı ile çalıştırılan personellerin görev yerlerine ulaşımlarında ilgili 

firmalar ile yapılan iş sözleşmelerinde Belediyemizce yol ücreti ödenmeyen ve servis verilmeyen söz 

konusu personellerin Kurum tanıtım kartları ile sadece işyerlerine geliş ve gidişleri için Şehir içinde toplu 

taşıma hizmeti veren Belediyemiz otobüslerinden servis olarak faydalanırlar. 

*Şehir içi otobüs kiralama ücreti 70,00 

*Şehir dışı otobüs kiralama ücreti ( beher km için) 1,50 

 

BELEDİYE- ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ VE DOLMUŞLARDA MARKA İMAJ REKLAM 

ÜCRETİ (KDV DÂHİL) 

Belediye otobüslerinde otobüs şoförünün ve yolcuların görüş alanını kısıtlamayacak şekilde otobüsün 2/3 

lük alanında boyaya zarar vermeyen sökülebilir kaplama malzemesi ile belediye encümeni tarafından şekil 

ve içeriğine onay verilen marka imaj reklamlarından alınacak yıllık reklam bedeli. 

 

12 m’lik belediye otobüslerinde 24.000,00 

9 m’lik belediye otobüslerinde 18.000,00 
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Özel halk otobüsleri ve dolmuşlara asılacak olan küçük afişlerden araç başına                 ( 

haftalık)  

50,00 

Özel halk otobüsleri içerisine monte edilen 17 ‘ye kadar dijital ekranların beherinden 

(aylık) 

65,00 

Minibüslerin içerisine monte edilen 17 ‘ye kadar dijital ekranların beherinden (aylık) 60,00 

 

AYAKLI TANITIM LEVHASI YER TAHSİS VE BAKIM ÜCRETİ Yıllık KDV dâhil  m² si 

1.Bölge-- Onikişubat ilçesi,Dulkadiroğlu ilçeleri 550,00 

2.Bölge -- Elbistan,Afşin,Pazarcık ilçeleri 365,00 

3.Bölge -- Andırın,Türkoğlu,Göksun ilçeleri 175,00 

4.Bölge -- Çağlayancerit,Nurhak,Ekinözü ilçeleri 100,00 

*Belediyemize ait işyerlerinin çatılarına reklam tabelalarına yukarıdaki kategoride belirtilen totemlerin 

tarifesi uygulanacaktır. 

*Lazer ve Projektörle reklama dönük firma yerini belirtir 

ışıklı reklam ücreti 

300,00 

*Balon, Zeplin vb. vasıtalarla yapılacak reklamlar için 

günlük ışıksız 

     10,00 

*Balon, zeplin vb. vasıtalarla yapılacak reklamlar için ışıklı 15,00 

HARİTA ÜCRETLERİ : (KDV DÂHİL) 

-Kapı Numarası Göstermeyen Küçük ebattaki renkli 

fotokopi Mahalle haritaları 

55,00 

-Kapı Numaralını göstermeyen Plother den çıktı alınan 

mahalle haritaları 

95,00 

-Kapı Numaralarını göstermeyen Plother den çıktı alınan 

büyük mahalle haritaları  

198,00 

-Adres karşılaştırmalarını (eski-yeni) Mahalle, cadde, kapı 

numaralarını gösteren dokümanları İsteyen Kamu Kurum ve 

Özel Kuruluşlara verilmesi. 

240,00 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının cbs veri paylaşım ihtiyaçları 

talepleri özel protokolle ücretlendirilir. 

 

-Transfer istasyonuna teslim edilen 1 ton katı atığı toplam 

maliyeti=Tesis yatırım maliyeti + Bertaraf hizmet 

maliyeti(nakliye dahil)= KDV HARİÇ 

30,00 

-Kürtül katı atık düzenli depolama sahasına teslim edilen 1 

ton katı atığın toplam maliyeti=Tesis yatırım maliyeti + 

Bertaraf hizmet maliyeti(nakliye hariç)=KDV HARİÇ 

20,00 

-Yol süpürme aracı saatlik ücreti KDV HARİÇ 250,00 

 

*MEZBAHA TESİSLERİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİM 

ÜCRETLERİ(HARÇLAR DAHİL) 
Mezbaha nelerde Kesim Ücretlerinin Belirlenmesi İçin Encümene Yetki Verilmesi 

 

-Belediyemizce satışı yapılan Arsa ve İşyerlerinin tapu işlemlerinde Belediyemizden kaynaklanan 

nedenlerden dolayı tapu alamıyorsa ücretsiz devir yapılacak. 

 

 

-Belediyemiz Ekmek Fabrikasında üretilen Ekmeklerin fiyatlarının belirlenmesi hususunda 

Encümene yetki verilmesi. 
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1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI TEKLİFİ VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT 

ÜCRET TARİFESİ 

            

İmar Planında Teklif Edilen Fonksiyonu 

Fonksiyon Teklifi ve 

Değişikliklerinde 

Değişikliğe konu alanının 

m
2 
 

İçin (TL) 

İnşaat alanı  veya KAKS 

artışlarında artan inşaat 

alanı veya KAKS alanı 

üzerinden m
2

 
 

Birim fiyatı  (TL) 

Konut Alanları                              

                              10,00 

                                                     

30,00 
Ticaret-MİA- Karma Kullanım ve Turizm Tesis Alanları                               

                              30,00             

                             

50,00  

Stratejik Merkez- Kentsel Servis Alanları                             100,00                          100,00 

Sanayi- KDKÇA-Küçük Sanayi Alanları-Sektörel 

Çalışma Alanları 

                           10,00                            20,00 

Özel Sağlık-Özel Eğitim- Sosyal Kültürel Tesis ve 

Spor Alanları vb. 

                             20,00                            20,00 

Akaryakıt ve LPG İstasyonu                            150,00                          150,00 

Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretimi 

yapan tesislerde  

                             1,00  

 

AÇIKLAMALAR 

1- imar planı veya imar planı ile planlanacak sahalarda yukarıdaki ücretler aynen uygulanır. Ücretlere KDV 

dahildir. 

2- 

A) Dernek, Vakıflar resmi kurumlara ait alanlarda yapılacak değişikliklerde bu bedeller alınmaz (iktisadi 

işletmeler hariç.) 

B) Şehit eş, anne, baba ve çocukları ile muharip gazi olduğunu gösterir belgesini ibraz etmesi halinde  

Hissesi oranında kendi mülklerine ilişkin taleplerinden bu bedeller alınmaz. 

C) Kamu kurum ve kuruluş taleplerinden bu bedeller alınmaz.(Hissesinin % 50’sinden fazlası özel  

Müteşebbis olan kuruluşlar kamu kuruluşu olarak değerlendirilmez). Özel mülkiyet hissesi bulunması 

halinde, mülk sahibi hissesi oranında ilgili ücretleri yatıracaktır. 

3- 

A) Teklifin birden fazla fonksiyon içermesi durumunda her fonksiyon için ayrı ayrı ücret hesaplanır. 

B) Fonksiyon değişikliği ve/veya inşaat artışı talebi olması halinde fonksiyon değişikliği ve inşaat  

artışı için belirlenen ücretler ayrı ayrı hesaplanacaktır. 

C) 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklif ve değişiklilerinde artan inşaat alanı veya KASK ‘a konut inşaat 

alanı hesaplanırken inşaat artışı 1/5000 ölçekli nazım imar planı üzerinden belirlenemediği takdirde 1/1000 

ölçekli plan üzerinden inşaat alanı hesabı yapılabilir. 

4- 

A) Hesaplanan ücretin %5’i, 1/5000 ölçekli planlar için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi  

hesabına yatırılmak sureti ile peşin alınır. 

 

B) Teklif plan uygun bulunursa, hesaplanan ücretten peşin alınan %5’i düşürülerek kalan kısmı hesap 

makbuzu ile tahsil edildikten sonra işlem yapılır. 

C) Teklif plan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisince tadilen uygun bulunursa, uygun bulunan 

teklif için yeniden ücret hesaplanır. Daha önceden ödenen %5 düşürülerek makbuz bedeli 

tahsil edilir. 

D) 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli plan/ plan değişikliği taleplerinde plan onandıktan sonra itiraz olması 

durumunda itiraz kabulü sonrasında ücret hesabı yeniden yapılarak artış ve azalışa göre ilgilisi tarafından  

ilave ödeme veya ilgili belediye tarafından geri ödeme işlemi tesis edilir. 

E) İlk yatırılan %5 bedel geri ödenmeyip her halükarda inceleme ücreti olarak gelir kaydedilir. 
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5- 5216 sayılı yasa gereği 1/5.000 ölçekli planın onay tarihinden itibaren 1 yıl içinde ilçe Belediyeleri 

tarafından, 1/1.000 ölçekli planın yapılmaması ve bu planın Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yapılmamasının istenmesi durumunda 1/1.000 ölçekli plan ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından alınır. 

 

6-1/5.000 ölçekli plan/ plan değişikliği İmar Komisyonunca uygun bulunursa, mecliste onanmadan önce 

belirlenen ücretin %95’i tahsil edilir. 

 

7-Mevcut ve fiilen Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarında yapılacak değişikliklerde belirlenen ücretlerden 

%50 indirim yapılır. 

 

8-Fonksiyon teklifi, değişikliği veya KAKS artışı talepleri hariç Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine 

yapılacak her türlü plan yapımı ve değişikliği taleplerinde dilekçe müracaat bedeli olarak 150 TL 

yatırılacaktır. 

9-esnaf ve sanatkarlar odası kooperatifine ait ana sözleşmelerine uygun olarak kuruluş amacı doğrultusunda 

yapılan plan/ plan değişikliği talepleri ücrete tabi değildir. 

 

10-Hesaplar aşağıdaki ilçelere göre belirlenen bölge katsayıları dikkate alınarak yapılacaktır:  

      

  

  

  (*) 

Onikişubat, Dulkadiroğlu Belediyelerinde 04.12.2013 tarihinde onaylanan nazım/uygulama 

imar planı sınırları içinde kalan alanlarda 

1,00 0,60 

Onikişubat, Dulkadiroğlu Belediyelerinde 04.12.2013 tarihinde onaylanan nazım/uygulama 

imar planı sınırları dışında kalan alanlarda 

0,60 0,36 

Elbistan, Afşin, Türkoğlu, Pazarcık Belediyeleri 0,50 0,30 

Göksun, Andırın Belediyeleri  0,40 0,24 

Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak Belediyeleri 0,20 0,12 

 
(*) Ulaşım Daire Başkanlığınca belirlenen ana arterlere veya meri 1/5000-1/1000 ölçekli planlarda 15m ve üzeri yollara cephesi bulanmayan 

adalarda yer alan parsellere ilişkin yapılan plan tekliflerinde uygulanacak katsayı 

 

Plan- Pafta Tasdik Ücreti  Pafta Adet Onay Ücreti 

1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar planları                   35,00TL 

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı                  400,00TL 

 

Jeotermal su bedeli: İl Genel Meclisi 2014 yılı için 1,18 TL/ ton olarak belirlenmiştir. 2015 yılı için %8 

oranında artırım yapılacaktır. Kiraya verilen taşınmazlardan yıllık kira bedeli üzerinden %8 oranında 

artış yapılması 

 

Önceden belli olmayıp sonradan ortaya çıkan ücret belirlemeleri ile ilgili ivedi konularda Meclis 

Toplantısı gününe kadar ücret belirlemesi için Encümene yetki verilmesi 

 


