
İlan ve Reklam Vergisi 

Vergisinin Konusu 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde yapılan ger türlü ilan ve reklam 

vergisinin konusuna girmektedir. 

  

Vergisinin Mükellefi ve Sorumlusu 

İlân ve Reklâm Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilân ve reklâmlar 

dahil olmak üzere, ilân ve reklâmı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya 

tüzel kişilerdir. 

İlân ve reklâm işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilân 

ve reklâmlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan 

sorumludurlar. 

Vergisinin Matrahı 

Verginin Matrahı;İlan ve reklam vergi maktu alınan vergidir. 

 Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Alt ve Üst limitler içerisinde mahellerin 

gelişmişlik düzeylerine göre belediye meclisince belirlenen maktu tafire verginin 

matrahıdır. 

Vergisinin Beyanı 

Vergiye tabi ilân ve reklâmlarda, ilân ve reklâm işinin mükellefçe yapılması halinde 

ilân veya reklâm işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilân ve reklâm işinin 

bu işi mutat meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilân ve reklâm 

işini yapanlarca ilân veya reklâmın yapıldığı ayı takip eden ayın 20`nci günü 

akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. 

http://www.yerel.gen.tr/gelirleri.html


Beyannameler vergi tarifesinde yer alan ilân ve reklâmlar bunların 

yayınlandığı,dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir. 

Verginin Ödenmesi 

İlân ve Reklâm Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Belediye meclisleri 

vergi tarifesinin bazı bentlerinde yazılı yıllık ilân ve reklâmlara ait vergileri, yılı 

içinde,iki eşit taksitte almaya yetkili bulunmaktadırlar. 

Vergi Kolaylıkları 

Ekonomik ve sosyal açıdan düşünülerek İlan ve Reklam vergisi bazı durumlarda 

istisnaya tutulmuştur 

1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilân ve 

reklâmlar, 

2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilân ve reklâmlar, 

3. Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini 

gösteren levhalar, 

4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde 

bulunan ve kendi işlerine ait ilân ve reklâmları ile ambalaj muhtevasından 

olan prospektüs ve tarifnameler, 

5. Gerçek veya tüzelkişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin 

kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½metrekareyi aşmayan ışıksız 

levhalar, (Alanı ½ metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye 

tabidir.) 

6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin 

ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta - Telgraf - Telefon ve T.C. Devlet 

Demiryolları işletmesinin yapacağı her türlü ilân ve reklâmlar, 

7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde 

yapacakları ilân ve reklâmlar, 

8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını 

yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan 

her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye`deki ticaret, 

sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve 

adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler, 

9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler 

üzerindeki ilân ve reklâmlar, 



10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı 

binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilân ve reklâmlar. 

Vergiden muaftır.  
 


