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2008 YILI GELİR TARİFESİ 
 
 
 

 
 TARİFE VE NİSPET 
 

1) İlan ve Reklam Vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 15. maddelerinde 
yer alan azami ve asgari sınırlar aşılmamak kaydıyla belediye meclisince tespit 
edilir. 

2) İlan ve Reklam yerleri; fiyatları Belediye Encümenince, belirlenmek suretiyle ihale 
edilebilir. Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde her türlü ilan 
ve reklam yapılması ve yaptırılması talebinde bulunanlardan, İlan ve Reklam 
Vergisinden ayrı olarak, aşağıda belirlenen ücretler tahakkuk ve tahsil olunur. 

 
 
 
 UMUMA AİT YERLER İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE 
BULUNAN VE İHALE YAPILARAK TAHSİS EDİLEN YERLERDEN ALINACAK İLAN 
ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRETİ 
 
 İlan ve Reklam yapılacak yerler: 
 Elektrik direkleri 
 Billboard reklam panoları 
 Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri 
 Otobüs durakları 
 Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler 
 Alt ve üst geçitler vb. müsaade edilen yerler 
 
 
 
1)İLAN VE REKLAM YER ÜCRETLERİ 
A) SABİT İLAN ve REKLAM YERLERİ 

 
 
İLAN  REKLAM  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  2008 GELİRLERİ 
 
 İLAN VE REKLAM VERGİSİ 
 
 Büyükşehir Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içinde bulunan, 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesinin yönetimi hakkındaki Kanun’un 23. maddesinde belirtildiği üzere, 
Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan cadde, bulvar, meydan vb. 
yerlerde yapılan her türlü İlan ve Reklam Vergisine tabidir. 
 
 



IŞIKLI-IŞIKSIZ İLAN ve REKLAMLAR 
 
                                                            2008(YTL) 
Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek 
Erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha 
Yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher 

 Işıksız:45,00

Işıklı:55,00 
 
Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, ana arter, 
Tretuar, bariyerler) yapılacak sabit İlan ve Reklamların  
 
İlan ve Reklam vergisi dahil yıllık Asma tahsis bakım  
Ücreti olarak m2’si 

  Işıksız:275,00  
 
 
Işıklı:325,00 

          
 

          2008(YTL)  
Özel mülk içinde kalan yerlerde, Belediye İlan ve Reklam 
Yönetmeliğinde belirtilen yerlerde ticari faaliyet gösterilen Yerlerin 
cephelerinin dışında; ticari faaliyetleri ile İlgili tabela, pano, logo, 
bilboard, totem vb. reklam panolarından 
İlan ve reklam vergisinden ayrı olarak asma, tahsis ve bakım ücreti 
Yıllık m2 

Işıksız:80,00 
 
 
Işıklı:110,00 

 
 
 
 
BİNA CEPHELERİNE YAPILAN İLAN VE REKLAMLAR 
                                  2008(YTL) 
Bina iç ve dış cephelerine yapılacak olan (poster pano, 
Boyama resim, yazı vs.) sabit İlan ve Reklamların 
Yıllık asma, tahsis ve bakım ücretinin m2’si 

 Işıklı:90,00 
 

Işıksız:75,00
 
B- GEÇİCİ İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ 
                         2008(YTL) 
Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların 
Cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla  
Yapılan geçici mahiyetteki İlan ve Reklamların metre 
Karesinden günlük olarak (7 günden az bedel alınmaz) 
 

  
15,00 

 
 
Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve 
Benzerinin beherinin metrekaresinden (Poster-flama vs.) 
 

 1,00 

 
İlan ve Reklam olarak dağıtılan el ilanı, broşür, 
Katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar ve  
Benzerinin her biri için  
 

 0,25 

 
                    2008(YTL)           



Motorlu taşıt araçlarını 
İçine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre 
Karesinden  
Balon, zeplin ve helikopterle yapılacak İlan ve Reklamın 
M2’si günlük (saatlik yapılması halinde saate göre ücret 
alınır) 
Reklam amacıyla araçlarla yapılan 
(gezici- sabit, müzikli vb.) tanıtımlardan günlük 
İşyeri Cephesi Elektronik kayan yazılı reklam( m2 ücreti) 

 Yıllık:75,00 
Aylık:7,5 

 
 
 

300,00 
 

800,00 
850,00 

 
NOT: 
Umuma ait yerler ile Belediyemize ait yerlerde; İlan ve Reklam asma, tahsis ve bakım 
ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde; yıla, aya, haftaya ve güne bölünmek suretiyle tahakkuk v 
tahsil olunur. Bu ücretlerin tahsilinde ise; yıl içerisinde mükellef olanlarla öteden beri 
mükellef olanlar İlan ve Reklam vergileri ile birlikte, geçici süre ile İlan ve Reklam yapma 
talebinde bulunanlar, İlan ve Reklamın yapılmasından önce, İlan Reklam asma tahsis ve 
bakım ücretini ödemek zorundadırlar. Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu yararına çalışan 
dernek ve Vakıflardan derneğin amacı ile ilgili İlan ve Reklama konu İlan asma ve tahsis ve 
bakım ücreti tahsil edilemez. 
 
 
 
2) EĞLENCE VERGİSİ 
 
Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında yer alan eğlence yerlerini işleten gerçek 
ve tüzel kişiler bu verginin mükellefidir. 
 
 
 
A) BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN 
                                                                                      2008(YTL) 
Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar, gece kulübü 
(pavyon, lokanta, kabare, dansing ve diskoteklerden günlük 
Elektrikli makine ile oynanan her türlü şans oyunları  
Salonlarından 
Bowling salonu işletenlerden günlük 
Atari salonlarından günlük 
Düğün salonlarından günlük 
Lunaparklardan günlük 
Buz pateni işletenlerden günlük 
Turistik tesisler, tatil köyü gibi yerlerden 
(Aguapark, diskotek) günlük 
Bilardo ve masa futbol salonlarından günlük 
 

 
 15,00 

 
15,00 
40,00 
10,00 
20,00 
40,00 
45,00 

 
250,00 
    6,00 

 
B) BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLAN YERLERDEN 
                                  2008(YTL) 
Konser verilen yerlerden günlük  700,00
Biletle girilmesi zorunlu olan 500–1000 
Kişiye hizmet verebilen disko, bar vb. yerlerden günlük 

 700,00




