
 
 
İlan ve Reklam Vergisi 
 
Büyükşehir Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içinde, bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun  7/G Maddesinin Büyükşehir Belediyesi  yetki ve sorumluluk 
alanlarında bulunan cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan 
ve Reklam Vergisine tabidir. 
 
Tarife ve Nisbet 
 
İlan ve reklam vergisi, 2464 Sayılı Belediye gelirleri yasasının 15.maddelerinde yer alan 
azami sınırdan tahakkuk ve tahsil edilir. 
 
2- İlan ve reklam yerleri; Belediye Encümenince; fiyatları, ihale edilen firmalarca belirlenmek 
suretiyle ihale edilebilir. Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde,her türlü 
ilan ve reklam yapılması ve yaptırılması talebinde bulunanlardan,ilan ve reklam vergisinden 
ayrı olarak; aşağıda belirlenen ücretler tahakkuk ve tahsil olunur. 
 
Umuma Ait Yerler ile Büyükşehir Mülkiyetinde Bulunan ve İdarece İlan ve Reklam 
Yapılması Amacıyla Tahsis Edilen Yerlerden Alınacak İlan Asma ve Basım Ücreti 
 

• İlan ve reklam yapılacak yerler 
• Elektrik direkleri 
• Bilboard reklam panoları 
• Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri 
• Otobüs durakları 
• Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler 
• Alt ve üst geçitler ve benzeri müsaade edilen yerler  
• İlan Reklam Yönetmeliğinde belirtilen diğer yerler 

 
 

İlan ve Reklamın Yeri Ücretleri 
 
 

A) SABİT İLAN VE REKLAM YERLERİ 
                   
                                
IŞIKLI-IŞIKSIZ İLAN ve REKLAMLAR  
                                                    (TL)                         (YTL) 
Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, ana arter, Tretuar, 
Belediye mülkü arsalar, bariyerler)yapılacak sabit ilan ve 
reklamların yıllık işgaliye ücreti olarak m2 si 

ışıksız 200.000.000          200 
ışıklı   250.000.000          250   

Belediye Mülkü dışında ve özel mülk içinde kalan yerlerde 
Belediye İlan ve Reklam Yönetmeliğinde belirtilen yerlerde 
ticari faaliyet gösteren yerlerin cephelerinin dışında ticari 
faaliyetleri ilgili tabela, pano,logo,bilboard,totem vb. reklam 
panolarından tahsis izin ücreti yıllık m2 si  

 60.000.000                        60 

 
 



 
 
 
BİNA CEPHELERİNE YAPILAN İLAN ve REKLAMLAR          
                                                                                 (TL)                       (YTL) 
 Bina iç ve dış cephelerine yapılacak olan (poster pano, vinil 
germe, boyama resim, yazı vs.) sabit ilan ve reklamların yıllık 
olarak m2 si 

ışıksız 75.000.000          75   
  şıklı  100.000.000        100      

Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk  alanı içerisinde 
faaliyet gösteren ticaret sahiplerine ait yerlerde 2464 sayılı 
yasanın 12. Maddesinin III. Levhalar bölümü  ile Türk Ticaret 
Kanunu’nun 41. Maddesi gereği  ücret olarak asılması  gereken 
1/2 m2 Levha dışındaki Levhalardan  yıllık  tahsis  ücreti m2   

 ışıksız 250.000                25 YKr. 
 ışıklı   375.000                37.5 YKr

                                                                                                                    
Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk  alanı içerisinde 
faaliyet gösteren ticaret sahiplerine ait yerlerdeki Reklam 
Levhalarının yıllık  tahsis izin  ücreti  İlan ve Reklam  vergisine 
ek olarak m2  si 

 ışıksız 8.000.000              8 
 ışıklı   9.000.000              9 

 
 
ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILACAK İLAN ve REKLAMLAR   

 (TL)                        (YTL) 
Işıksız ilan ve reklamlardan yıllık m2 si 160.000.000                   160 
Işıklı ilan ve reklamlardan yıllık m2 si 350.000.000                   350 

 
 

B) GEÇİCİ İLAN ve REKLAM YERİ ÜCRETLERİ          
          (TL)                            (YTL)    

Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, Tretuar, ana arter, 
belediye mülkü arsaları, büfeleri, yeşil sahalar, kamuya ait arsalar, 
bariyerler, alt ve üst geçitler) Geçici ilan ve reklamların (bez ilan,  
afiş,poster,flama  v.s) Haftalık olarak m2 si 

  100.000.000                    100 

Umuma ait yerlerde dağıtılan el ilanı adedinden          250.000                    25 YKr 
Bilboard ve benzeri panolar üzerine asılacak yada yapıştırılacak 
ilan ve reklamların  (haftalık ) m2 si 

    80.000.000                    80 

Elektrik, elektronik ve Bilgisayar sistemi ile çalışan ilan ve 
reklamların yıllık m2 sinden 

  800.000.000                   800 

Araç üzeri ilan ve reklamlar  
Küçük Araç (Hususi oto vs.) Yıllık m2 si 

    25.000.000                     25 

Orta  Araç  (Kamyonet, Minibüs) Yıllık m2 si      35.000.000                     35 
Büyük Araç (Halk oto, Bl.oto Dış Cephe) Yıllık m2 si     250.000.000                   250 
Büyük Araç (Halk oto, Bl.oto Dış Cephe) Aylık m2 si       30.000.000                     30 
Büyük Araç (Halk oto, Belediye.oto İç Cephe)  m2 si       15.000.000                     15 

Balon, Zeplin ve Helikopterle yapılacak ilan ve reklamın 
Günlük m2 si 

  200.000.000                   200     

Reklam amacıyla Araçlarla yapılan (gezici -  sabit, müzikli vb.) 
tanıtımlardan Günlük m2 si   

  700.000.000                   700     



 
 İşyerinin cephesinden dışarıya taşmak suretiyle sundurma                 12.000.000                    12   
güneşlik vb. Şekilde yazılan tanıtım levhaları için 
 Belediye İlan ve Reklam levhaları Yönetmeliğine  
uygun olmak kaydı ile tahsis ücreti ilan ve reklam 
Vergisinden ayrı olarak alınır. 

 
 
NOT: Umuma ait yerler ile belediyemize ait yerlerde; ilan reklam asma tahsis ve basım 
ücretlerinin tahakkuk ve tahsisinde; tarifede; yıllık, aylık, haftalık ve günlük olarak belirlenen 
ücretlerinin yıla, aya, haftaya ve güne belirlenmek suretiyle tahakkuk ve tahsil olunur. Bu 
ücretlerin tahsilinde ise; yıl içerisinde mükellef olanlarla öteden beri mükellef olanlar ilan ve 
reklam vergileri ile birlikte, geçici süre ile  ilan ve reklam yapma talebinde bulunanlar, İlan ve 
reklamın yapılmasından önce, İlan reklam asma tahsis ve basım ücretini ödemek 
zorundadırlar. Bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflardan 
derneğin amacı ile ilgili ilan ve reklama konu ilan asma ve tahsis ücreti tahsil edilmez. 


