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KONU: El İlanı Broşürlerinin Vergilendirilmesi. 
 

KOMİSYON İNCELEMESİ:  

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarihli 2017 yılı Ocak Ayı Toplantısında 16. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Mali Hizmetler 

Dairesi Başkanlığının, Ordu il genelinde el ilanı ve broşürlerin vergilendirilmesi, dağıtılmasına izin verilmesi, 

denetlenmesi ile benzeri diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi hususlarında Ordu Büyükşehir Belediyesinin genel 

yetkili kılınması talebine ilişkin 05.01.2017 tarihli ve 90 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif 

yazısında; 

“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

         2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan tarifeye göre el ilanı ve 

broşürlerinden İlan ve Reklam Vergisi alınması gerekmektedir. Büyükşehir Belediyemiz Reklam, İlan ve Tanıtım 

Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde ise el ilanı ve broşürlerinin izinsiz dağıtılmaması gerektiği belirtilmiştir. 

         2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre el ilanı ve broşürler ile benzeri reklam unsurlarından alınan 

ilan ve reklam vergisi yönünden Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyeleri arasında ihtilafa düşüldüğü ve bu 

mükelleflerin iki belediyece de vergilendirilebildiği tespit edilmiştir.Mükelleflerin çifte vergileme 

mağduriyetinin giderilmesi için yönlendirici ve düzenleyici karar alınması gerekliliği hasıl olmuştur. 

Ordu il genelinde el ilanı ve broşürlerin vergilendirilmesi, dağıtılmasına izin verilmesi, denetlenmesi ve 

benzeri diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi bakımından Ordu Büyükşehir Belediyesinin genel yetkili olması 

hususunda karar ittihazı için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir. 
 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Belediye sınırları içerisinde yapılan her türlü ilan ve reklam 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 12’ inci 

maddesi gereğince İlan ve Reklam Vergisine tabidir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan meydan, 

bulvar, cadde, sokak ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan reklamların 

vergileri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Mali Hükümler başlıklı 23’üncü maddesinin (e)  

bendinde belirtildiği üzere Büyükşehir belediyeleri vergiyi almaya yetkilidir.  

Meclise sunulan teklifte bu kanunlar çerçevesinde Büyükşehir belediyesi yetki alanında bulunan market, 

avm. vs. tarafından dağıtılmak üzere hazırlanan el ilanı; broşürlerinin toplu olarak Büyükşehir Belediyesi 

tarafından mühürlenerek şubelerine dağıtılacağı ve ilçe belediyesi yetki alanında da şubesi bulunması durumunda 

ayrıca ilçe belediyesine gerek kalmadan mükellefin mağduriyet yaşamaması için yönlendirici ve düzenleyici 

karar alınması ve bir elden yapılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.   

 Ancak Kanun gereği ilgili belediyelerin belirlenen yetki alanlarında anılan vergiyi almaya yetkili 

olduğundan; ilçe belediyesi yetki alanında bulunan şubelerin el ilanı ve broşürlerinin ilçe belediyelerince 

mühürlenmesi gerektiği, Büyükşehir belediyesi tarafından mühürlenmesi durumunda ilçe belediyesinin yetki 

alanına müdahil olacağı ve ilçe belediyeleri de vergi kaybına uğrayacağından talebin REDDİ komisyonumuzca 

uygun görülmüştür. 

İşbu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 
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