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Konu : İlan Reklam Vergisi

iSTANBUL DiŞ HEKiMLERİ ODASı BAŞKANLIĞINA
Cumhuriyet Cad. Safir Apt. No:203 D:3 Harbiye-Şişli / İSTANBUL

Bilindiği ııznre, 521,6 saylı Büyfüşehir Belediye Kanun'unun 7. nci maddesinin (g) bendinde
*Büyüğehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan. bulvar. codde ve ana yolları yapmak.
yaptırmak. bakım ve onarımınt sağIamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere
cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak ilan ve reklam asıIacak yerleri ı,e bunların

şeklini. ebadını belirlemek" Büyfüşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olup, 23. ncü
maddesinin (e) bendinde de *7. nci maddenin birinci.fıkrasının (g) bendinde belirıilen alanlar ile bu
alanlara cephesi bulunon binalar üzerindeki her ıürlü ilan v reklqmların vergileri ile asma lahsis
ı,e bııkını ücretleri" Büyükşehir Belediyesinin gelirleri arasında sayılmıştır.

Bu nedenle; Belediyemizin yetki ve tasarrufu altındaki ana arterlerde faaliyet gösteren
üyelerinizin işyerlerinde bulunan her tiirlü ilan ve reklam un§urunun uİlan Ve Reklam Vergisi
Beyannamesi" 01-3l/Ocak tarihleri arasında Gelirler Müdürlüğümüzce kabul edilerek,
tahakkuk ve tahsili yapılacaktır.

Beyan Döneminde mfüelleflerimizin beyanlannı kolaylıkla verebilmeleri amacı ile
tarafımızca her tiirlü tedbir alınmış olup, bu konudaki duyurulanmızı içereı " Bilgi Forma" yazımız
ekinde bilginize sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
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Savın Mükellefimiz.

Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan anaarterlerdeki ilan ve
reklamlarınız için İlan-Reklam Vergisi Beyannamelerinizi e-beyanname
sistemimizi kullanarak veya Belediyemize şahsen gelerek verebilirsiniz.

e- beVııııı oıne iIe l{üracaat

e-beyanname yöntemi ile beyanınızı verebilmeniz lçın.
linkinirırvrv.ibb.qov.trlgelirler adresinde yer alan " e-be1,011rıtı*a"

tıklayınız.
Ödemenizi bir qün sonra Vergi Kimlik Numarantz / T.C Kimlik
numaranız ile ;

- Vakıfbank'ın, ING bank'ın veya Denizbank'ın bütiin şubelerinden.
- Garanti Bankası ATM'lerinden,
- İnternet bankacılığı ile (Garanti Bankası, ING Bank, Vakıfbank,

Türk Ekonomi Bankası [TEB] ) ve Denizbank
- rvıvu..ibb.gov.trleelirler adresinde yer alan "e-ödeme" linkinden

kredi kartı ile Belediyemize gelmeden yapabilirsiniz.

2) sahsen Müracaat

a Ilan-reklam servisimiz Merter hizmet binamızda mükelleflerimize hizmet
vermektedir.

Intemet Adresimiz: rı rr-ır,.ibb,sor,.lr,lgelirler
e-mail adresimiz : gclirler:?:ibb,gor..tr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdiiürlüğ-ti
Kerestecİler Sitesi Kasım Sokak Merter - Giingören / İstanbul
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(0-2|2)
(0-2l2)

449 44 48
449 46 33 - 449 43 55 (Faks)

Öne ınli not: Beyannamelerinizi daha rahat ve hzlı vermek için e-beyanname
sistemini kullanrnız.

Adres ve TeIefon iıilgilerimiz:


