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Bakanlığımıza belediyelerden intikal eden bilgi ve belgelerin incelenmesinden, yeni
koronavirüs (covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan
veya faaliyette bulunulamayan dönemlere ait ilan ve reklam vergilerinin tarh ve tahakkuk
işlemlerinin nasıl yapılacağı, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin
tespitinin nasıl yapılacağı, başvuru şartı aranıp aranmayacağı ve başvuru şartının aranması
durumunda başvuru başlangıç ve bitiş süresinin hangi tarih aralıklarında olacağı hususlarında
tereddüde düşüldüğü ve konu hakkında Bakanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmış olup
konuya ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
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1. Bilindiği üzere, 17/4/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244
sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
"Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması" başlıklı 1 inci maddesinde,
"(1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;
…
(g) Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve
reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette
bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmaz.
…" hükmü yer almıştır.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, belediye sınırları ile
mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamların, ilan ve reklam vergisine tabi
olduğu; 13 üncü maddesinde de, ilan ve reklam vergisinin mükellefinin, yurt dışından
gönderilen ilan ve reklamlar dâhil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya
yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olduğu, ilan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa
edenlerin, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili
belediyeye yatırmaktan sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanunun "Tarife ve nispet" başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında: "1.
Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan
her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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olarak:…"; 2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher
metrekaresinden yıllık olarak: … 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her
metrekare için yıllık olarak: …" ikinci fıkrasının (d) bendinde ise, "Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4
üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan … az olursa vergi miktarının
yarısı alınır" hükümlerine yer verilmiştir.
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2. Öte yandan, konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığının 9/6/2020 tarihli ve
62118 sayılı yazısında,
"2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, belediye sınırları ile
mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisine tabi
olduğu; 13 üncü maddesinde, ilan ve reklam vergisinin mükellefinin, yurt dışından gönderilen
ilan ve reklamlar dâhil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek
ve tüzel kişiler olduğu, ilan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenlerin, başkaları
adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan
sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.
Anılan Kanunun "Tarife ve Nispet" başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında,
yapılan ilan ve reklamların mahiyetine göre alınması gereken en az ve en çok vergi tutarının
gösterildiği tarifeye yer verilmiş olup söz konusu tarifenin 1 inci bendinde, 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 metrekaresinden yıllık olarak, 2 nci
bendinde, motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher
metrekaresinden yıllık olarak, 4 üncü bendinde ise ışıklı veya projeksiyonlu ilan ve
reklamlardan her metrekare için yıllık olarak ilan ve reklam vergisi alınacağı; aynı maddenin
ikinci fıkrasının (d) bendinde, vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen ilan ve
reklamların süresi 6 aydan az olursa vergi miktarının yarısının alınacağı ve 6 ayı geçen
sürelerin 1 yıl sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 16 ncı maddesinde, "Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam
işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef
tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması
halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci
günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler
vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların
yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir,
İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye
meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait
vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümlere göre, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde
yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabi olacak; ilan ve reklam vergisinin
mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi
adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olacak; 2464 sayılı Kanunun 15 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen
ilan ve reklamların süresi 6 aydan az olursa vergi miktarının yarısı alınacak ve 6 ayı geçen
süreler 1 yıl sayılacak; ilan ve reklam vergisi, anılan Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen
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sürelerde verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilerek beyanname verme süresi
içinde tahsil edilecek ve belediye meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı
yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkili olacaktır.
Bununla beraber, söz konusu verginin, bu şekilde yapılan beyan esas alınarak süreklilik
arz eden ilan ve reklamlar için ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin (değişiklik beyanları
hariç) her yılın Ocak ayı itibarıyla tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre içerisinde de
ödenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve
Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinde, "(1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını
kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;
…
g) Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve
reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette
bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmaz." hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, 2464 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan vergi
tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamların süresinin;
-6 aydan az olması halinde vergi miktarının yarısının alınması, ancak ilgili Belediyece
bu süreye göre tahakkuk ettirilen ilan ve reklam vergilerinin, yeni koronavirüs (Covid-19)
salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan veya faaliyette
bulunamayan işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu veya faaliyette bulunamadıkları
dönemlere isabet eden kısmının,
-6 ayı geçmesi halinde 1 yıl sayılması, ancak ilgili Belediyece bu süreye göre tahakkuk
ettirilen ilan ve reklam vergilerinin, yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı
sebep gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin
faaliyetlerinin durdurulduğu veya faaliyette bulunamadıkları dönemlere isabet eden kısmının
alınmaması gerektiği değerlendirilmektedir."
denilmiştir.
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3. Bu çerçevede 7244 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin
uygulaması ile ilgili olarak;
a) 7244 sayılı Kanun kapsamında, faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan
işletmelerin ilan ve reklam vergisi 2464 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlar için
geçerli olacaktır.
b) Bu kapsamda, söz konusu salgından kaynaklı olmak kaydıyla, faaliyeti durdurulan
veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergisinin faaliyeti durdurulan
veya faaliyette bulunamayan döneme isabet eden kısmının alınmaması gerekir. Bu dönemden,
hâlihazırdaki vergilendirme dönemi değil; işyeri faaliyetinin fiilen durduğu ve tekrar faaliyete
başladığı süre arasındaki dönemin anlaşılması gerekir.
c) Faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulanamayan işletmeler ifadesinden,
koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca çıkarılan genelgelerle faaliyeti
durdurulan veya söz konusu koronavirüs salgını nedeniyle faaliyette bulunamayan işletmelerin
anlaşılması gerekir. Faaliyetlerin durdurulması veya faaliyette bulunulamaması covid-19
salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında olduğundan söz konusu faaliyetleri durdurulan

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : HREZLQDV Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9 Km, Dumlupınar Blv.
No:278, 06510 Çankaya/Ankara
Telefon No: (0312) 410 81 00 Faks No: (0312) 287 61 50
E-Posta: yerelyonetimler@csb.gov.tr Web Adresi:
yerelyonetimler.csb.gov.tr
3/5

Bilgi için:İbrahim AKGÜL
Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Telefon No:(312) 410 81 87

50
92
63
5

61

50

92

63

5-

61

50

92

63

5-

61

50

92

63

5-

61

veya faaliyette bulunulamayan dönemin, İçişleri Bakanlığının bazı işyeri ve iş kollarının
faaliyetinin durdurulduğuna ilişkin 16/3/2020 tarihli ve 5361 sayılı yazısı esas alınmak
suretiyle 17 Mart 2020 tarihinden başlatılması gerekir.
ç) Öte yandan, İçişleri Bakanlığının 22/3/2020 tarihli ve 5762 sayılı genelgesiyle 65
yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar
hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan
ilaçları kullananlar ile yine adı geçen Bakanlığın 3/4/2020 tarih ve 6235 sayılı genelgesi
uyarınca 1/1/2000 tarihinden sonra doğmuş olup sokağa çıkmaları yasaklanan kişilere ait olup
bu sebeple faaliyette bulunamayan işletmeler için de bu uygulama geçerli olacaktır.
d) 7244 sayılı Kanunda ilan ve reklam vergilerinden yıllık olanlarının belli şartlarda
alınmaması öngörüldüğünden söz konusu vergilerin (işin veya mükellefin niteliğine göre
belirlenen) yıllık tutarlarının gün sayısına (365'e) bölünerek günlük tutarın belirlenmesi,
işletmenin kapalı kaldığı gün sayısı ile verginin günlük tutarının çarpılarak ödenmemesi
gereken tutarın hesaplanması; bu kapsamda, 2464 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan altı aylık
veya yıllık vergi tutarlarından (altı aydan az olan ilan ve reklam vergileri yıllık tutarın yarısı
olarak uygulandığından) ödenmemesi gereken kısım çıkarılarak ödenecek vergi miktarının
bulunması gerekir. Örneğin yıllık ilan ve reklam vergisi tutarı 920 TL olan bir işletmenin
koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020 tarihinden itibaren faaliyetinin durdurulduğu
ve 1 Haziran 2020 tarihinde yeniden faaliyete başladığı durumunda kapalı kaldığı gün sayısı
76 gün olacaktır. Bu durumda 920 TL, 365'e bölündüğünde günlük tutar 2,52 TL olup;
alınmayacak vergi tutarı (2,52*76)=191,52 TL, tahsil edilecek vergi tutarı ise
(920-191,52)=728,48 TL olacaktır. Yıllık olarak belirtilen ilan ve reklam vergisinin altı aydan
az olması halinde ise ödenecek vergi tutarı [(920/2)-191,52]=268,48 TL olacaktır.
e) Faaliyette bulunamayan her işletmenin özel durumu hakkında ilgili belediyenin
bilgisi olamayacağından, bu hükümden yararlanmak isteyen işletme sahiplerinden (hangi
tarihlerde ve hangi sebeple işyerinin kapalı olduğuna yönelik) başvuru alınması gerekir.
f) Bu konuda İçişleri Bakanlığının 16/3/2020 tarihli ve 5361 sayılı yazısıyla faaliyetleri
durdurulan işletmeler açısından başvurunun yeterli olması, bunların dışında kalanlardan
başvuruda bulunan işletmelerin başvurularının belediyelerce "yoklama" yapmak da dâhil
olmak üzere elektrik, su, doğalgaz tüketim faturaları gibi belgeler ile tevsik edici diğer bilgi ve
belgelerden işletmelerin ilgili dönemde faaliyette bulunup bulunmadığının tespit edilmesi
gerekir.
g) Bu kapsamda, 2020 yılına ait yıllık ilan ve reklam vergisinin İçişleri Bakanlığınca
yayımlanan söz konusu 16/3/2020 tarihli ve 5361 sayılı genelgenin yayım tarihi öncesine ait
olup bu döneme isabet eden vergilerin yukarıda belirtilen yöntemle hesaplanarak çıkan
vergilerin alınması; bu tarihten sonra faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan
işyerlerinden bu dönemlere isabet eden ve aynı yöntemle hesaplanması sonucu çıkan
vergilerin ise alınmaması gerekir.
ğ) Yıllık ilan ve reklam vergilerinin yılın başında veya covid-19 salgını öncesinde
ödemiş olan mükellefler bakımından, ilgili belediyelerce ödenmemesi gereken tutar
belirlendikten sonra, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca gerekli düzeltme
yapılacaktır. Düzeltme sırasında fazla veya yersiz alınmış bir vergi varsa mükellefin vadesi
gelmiş vergi borçlarına mahsup edilebileceği, vadesi gelmiş bir vergi borcu yoksa iade
edilmesi gerekeceği tabiidir.
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h) Söz konusu yıllık ilan ve reklam vergilerinin yukarıda yapılan açıklamalar
çerçevesinde uygulanması için belediye meclisi veya encümeni kararı gibi bir kararın
alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin İliniz dâhilinde yer alan belediyelere duyurulması
hususunda gereğini rica ederim.
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