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BODRUM BELEDİYE MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
KARAR TARİHİ

: 26/10/2021

KARAR SAYISI

: 2021/11
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

06.09.2021 ve 26.10.2021 tarihlerinde saat 09.00’ da Bodrum Belediye Başkanlığı
Ana Hizmet Binasında toplanılarak; Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarihli ve 2020-140
sayılı kararında komisyonumuza havale edilen “Bodrum Belediyesi 2021 yılı Vergi, Harç ve
Ücret Tarifeleri”ndeki grupların yeniden belirlenmesi konusu” Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliği’nin 21. Maddesiuyarınca tarafımızca görüşülmüştür.
Komisyon Görüşü

:

11 Temmuz 2014 tarihli ve 29057 sayılı resmi gazetede “Belediye Gelirleri Kanunu
Genel Tebliği (Seri No:45)” yayınlanmış; İlgili tebliğe göre; " Belediye meclisleri, 2464
sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar
bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate
almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayırırlar. Bu ayırımda, dört grup zorunlu olmayıp
duruma göre daha az grup da belirlenebilir.Söz konusu gruplar bu Tebliğin ekinde yer
alan “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo”nun sağında 1’den 4’e kadar
numaralanmış sütunlardan oluşmaktadır. Bu gruplar mahallin gelişmişlik düzeyine göre, en
yüksek (1) numaradan başlamak suretiyle en düşük (4) numaraya doğru sıralanır.
Bu kapsamda, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla söz
konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarları belirlenir ve belirlenen miktar ve tutarlar
bahse konu dört gruba dağıtılır. Belediye meclislerince belediyenin (4)’ten daha az bir gruba
ayrılması halinde bu miktar ve tutarların belirlenen gruplar içerisinde dağıtılacağı tabiidir.
Belediyemiz Vergi, Harç Tarifesindeki gruplarda yer alan; 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, ek madde 3 hükümlerine göre; ilgili ilçe belediye meclisi, köy veya belde
belediyesi iken mahalleye dönüşerek tüzel kişiliğini kaybeden mahalle ya da mahallelerin
mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak
güncellenmesi,her bir grup için somut ve objektif kriterler belirlemesi ve bu kriterler
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.Mevcut gruplar arasında, benzer nitelikte olan
yerleşim yerleri açısından eşitlik ilkesine aykırı bir durum ortaya çıkmaktadır. Belediyemiz
“Vergi, Harç Tarifesi”ndeki grupların; yaşayan nüfus için kişi başına düşen gelir; bu alanda
ikamet edenlerden sosyal yardım alanların, bu alanda yaşayan toplam nüfusa oranı; alandaki
işsizlik oranı vb. ekonomik kriterler ile ilçe merkezine uzaklık gibi sosyal ve ekonomik
farklılıkları dikkate almak suretiyle yeniden belirlenmesi amacıyla komisyonumuzca yapılan
çalışmalar sonucunda;
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1.GRUP

2.GRUP
3.GRUP
4.GRUP

Kumbahçe, Umurça, Çarşı, Yokuşbaşı, Türkkuyusu, Tepecik, Yeniköy, Eskiçeşme,
Gümbet, Cevat Şakir, Cumhuriyet, Torba, Turgutreis, Konacık, Bitez, Müskebi, Yahşi,
Gümüşlük, Yalıkavak, Geriş, Dirmil, Gündoğan, Küçükbük, Akyarlar, Türkbükü, Gölköy
Mahalleleri
Akçaalan, Karabağ, Bahçelievler, Çırkan, Koyunbaba, Farilya, Dereköy, İslamhaneleri,
Güvercinlik Mahalleleri
Kızılağaç, Çiftlik, Peksimet, Dağbelen, Gürece, Yakaköy, Gölbaşı, Karaova, Mumcular
Mahalleleri
Bahçeyaka, Tepecik (Karaova), Çamlık, Çömlekçi, Gökpınar, Kemer, Kumköy, Mazıköy,
Pınarlıbelen, Sazköy, Yeniköy (Karaova), Çamarası Mahalleleri

olacak şekilde olması uygun görülmüştür.
Komisyonumuzca;“Bodrum Belediyesi 2021 yılı Vergi, Harç ve Ücret
Tarifeleri”ndeki grupların yukarıdaki şekilde uygulanmasına ve 19/10/2021 tarihli ve 2021141 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi 2022 yılı Vergi, Harç ve Ücret
Tarifeleri”ne ilişkin karara eklenmesine ve belirlenen bu grupların 2022 yılı tarifesindeki
vergi ve harçlar için uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiş olup düzenlenen bu raporun;
Meclisimize havalesini arz ederim.

İbrahim AKBAŞ
Komisyon Başkanı

Kemal ÖZYURT
Komisyon Üyesi

İbrahim EMRE KÖROĞLU
Komisyon Üyesi

Uğur İlhami ÖZDEN
Komisyon Üyesi

Erkan ÖZŞEKER
Komisyon Üyesi
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