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SĐRKÜLER                  Đstanbul, 02.03.2012 
Sayı: 2012/50                            Ref: 4/50 
 
 
Konu:  
ÇEVRE TEM ĐZL ĐK VERG ĐSĐ BĐLDĐRĐMĐ ĐLE ĐLAN VE REKLAM VERG ĐSĐ 
BEYANNAMES ĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐKLER Đ DE ĐÇEREN 41 SERĐ NO.LI BELED ĐYE 
GELĐRLERĐ KANUNU GENEL TEBL ĐĞĐ RESMĐ GAZETE'DE YAYINLANMI ŞTIR  
 
28.02.2012 tarih ve 28218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Seri No.lı Belediye Gelirleri 
Kanunu Genel Tebliği’nde; mükelleflerin ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ve çevre 
temizlik vergisi bildirimini vermeleri sırasında belediyelerce mükelleflerin beyanları dışında 
kimlik fotokopisi, kira kontratı, vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişi, vergi levhası, 
ticaret sicil gazetesi veya başkaca belgelerin talep edilmesi nedeniyle uygulamada oluşan bazı 
tereddütlere ilişkin açıklamalara ve Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi ile Đlan ve Reklam 
Vergisi Beyannamesinin yeni şekillerine yer verilmiştir.   
 
- Çevre Temizlik Vergisi Đşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması 
 
Konutlara ait çevre temizlik vergisi, konutları kullananların su tüketim miktarı esas alınmak 
suretiyle su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk ettirileceğinden konutları kullananlar 
tarafından ilgili belediyelere, büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon 
idarelerine bildirim verilmeyecektir. 
 
Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacı belediyece veya 
büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi 
haricinde karşılayan konutlar ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların yıl içinde 
kullanılmaya başlanması halinde, mükellefler; kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 30 
gün içinde bildirim vereceklerdir. Ancak, kullandıkları binalarla ilgili olarak daha önce 
bildirim veren mükellefler, grup, derece veya mükellefiyetlerinde herhangi bir değişiklik 
olmadığı sürece bildirimde bulunmayacaklar ve vergi her yılın ocak ayında kendiliğinden 
tahakkuk etmiş sayılacaktır. 
 
- Đlan ve Reklâm Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi Mükelleflerinden Beyanname ve 
Bildirim Dı şında Bir Belge Talep Edilmemesi 
 
2464 sayılı Kanun hükümlerinde ve tebliğlerinde, Đlan ve Reklâm Vergisi ile Çevre Temizlik 
Vergisi mükelleflerine Đlan ve Reklâm Vergisi Beyannamesi ve Çevre Temizlik Vergisi 
Bildirimi dışında herhangi bir belge vereceklerine dair yükümlülük getiren bir hüküm 
bulunmamaktadır. 
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Bu nedenle, ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi mükelleflerinden beyanname ve 
bildirim dışında kimlik fotokopisi, kira kontratı, vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişi, 
vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi veya başkaca bir belge talep edilmeyecektir. 
Mükelleflerin beyanname ve bildirimde belirttikleri bilgilere göre bu vergilerin tarh, tahakkuk 
ve tahsilinin yapılması gerekmektedir. 
 
Belediyelerce, Đlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi işlemlerinde mükellefler 
tarafından beyan edilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve 
kuruluşlardan yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik 
bilgileri, Đçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, işyerlerinde çalışan işçi 
sayısına ilişkin bilgilerin ise Sosyal Güvenlik Kurumundan elektronik ortamda sağlanması 
mümkün olabilecektir. Gerekli görülmesi halinde mükelleflerin vergi levhası bilgileri Gelir 
Đdaresi Başkanlığının kurumsal internet sayfası üzerinden e-vergi levhası sorgulamasıyla, 
ticaret sicil bilgileri ise Ticaret Sicil Gazetesi sorgulamasıyla teyit edilebilecektir. 
 
Ayrıca, belediyeler mükelleflerin işe başlama, adres değiştirme ve işyeri kapatmalarına ilişkin 
bilgileri vergi dairelerinden talep etmeleri durumunda, vergi dairelerince söz konusu bilgiler 
yazılı veya elektronik ortamda verilebilecektir. 
 
Belediyeler, vergisel işlemlerde öncelikle kendi hizmet birimlerindeki kayıtlarında bulunan 
bilgi ve belgelerden faydalanacaklar ve gerek duymaları halinde beyanname ve bildirimlerin 
kontrolü amacıyla yerinde yoklama ve tespit yapabileceklerdir. 
 
- Yeniden düzenlenen beyanname ve bildirimler 
 
6 Seri No.lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ekinde yayımlanan Đlan ve Reklâm 
Vergisi Beyannamesi ile 14 Seri No.lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ekinde yer 
alan Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi örnekleri 41 No.lı Tebliğ ile yeniden düzenlenmiş olup, 
28.02.2012 tarihinden itibaren söz konusu tebliğ ekinde yer alan  beyanname ve bildirim 
örnekleri  kullanılacaktır. 
 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  

         MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 

EK: 
-41 Seri No.lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği  
- Đlan ve reklâm vergisi beyannamesi örneği 
- Çevre temizlik vergisi bildirimi örneği 
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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28 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28218 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 
BELEDĐYE GEL ĐRLERĐ KANUNU GENEL TEBL ĐĞĐ 

(SERĐ NO: 41) 
1. Giriş 
Başkanlığımıza yapılan başvurularda, mükelleflerin ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ve çevre temizlik 

vergisi bildirimini vermeleri sırasında belediyelerce mükelleflerin beyanları dışında kimlik fotokopisi, kira kontratı, 
vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi veya başkaca belgelerin talep edilmesi 
nedeniyle uygulamada bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmış olup bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına 
gerek duyulmuştur. 

2. Đlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi Đşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas 
Alınması 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 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 mutat 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 ettirileceği ve vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlara 
ili şkin beyannamelerin bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verileceği hüküm 
altına alınmıştır. 

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 6 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan ve reklâm 
vergisi beyannamesinin şekil ve içeriği belirlenmiştir. 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinde çevre temizlik vergisine ilişkin hükümler düzenlenmiş 
olup söz konusu maddenin son fıkrasında, Maliye Bakanlığının, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim verdirmeye ve 
buna ilişkin usulleri belirlemeye, Đçişleri Bakanlığının da görüşünü alarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

30 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin(3) (IV) üncü bölümünde, 2464 sayılı Kanunun 
mükerrer 44 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda Đçişleri Bakanlığından alınan görüş ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun(4) 14 üncü maddesi hükmü de dikkate alınarak Bakanlığımızca çevre temizlik vergisinin 
beyan, tahakkuk ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, konutları kullananların su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle su 
tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk ettirileceğinden konutları kullananlar tarafından ilgili belediyelere, 
büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idarelerine bildirim verilmeyecektir. 

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacı belediyece veya büyükşehir 
belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinde karşılayan konutlar ile işyeri ve 
diğer şekillerde kullanılan binaların yıl içinde kullanılmaya başlanması halinde, mükellefler; kullanmaya başladıkları 
tarihten itibaren 30 gün içinde bildirim vereceklerdir. Ancak, kullandıkları binalarla ilgili olarak daha önce bildirim 
veren mükellefler, grup, derece veya mükellefiyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece bildirimde 
bulunmayacaklar ve vergi her yılın ocak ayında kendili ğinden tahakkuk etmiş sayılacaktır. 

3. Đlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi Mükelleflerinden Beyanname ve Bildirim Dışında 
Bir Belge Talep Edilmemesi 

2464 sayılı Kanun hükümlerinde ve tebliğlerinde, ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi 
mükelleflerine ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ve çevre temizlik vergisi bildirimi dışında herhangi bir belge 
vereceklerine dair yükümlülük getiren bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi mükelleflerinden beyanname ve bildirim dışında 
kimlik fotokopisi, kira kontratı, vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişi, vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi veya 
başkaca bir belge talep edilmeyecektir. Mükelleflerin beyanname ve bildirimde belirttikleri bilgilere göre bu vergilerin 
tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması gerekmektedir. 

Belediyelerce, ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından beyan edilen 
hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekmektedir. Bu 
bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, Đçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, 
işyerlerinde çalışan işçi sayısına ilişkin bilgilerin ise Sosyal Güvenlik Kurumundan elektronik ortamda sağlanması 
mümkün olabilecektir. Gerekli görülmesi halinde mükelleflerin vergi levhası bilgileri Gelir Đdaresi Başkanlığının 
kurumsal internet sayfası üzerinden e-vergi levhası sorgulamasıyla, ticaret sicil bilgileri ise Ticaret Sicil Gazetesi 
sorgulamasıyla teyit edilebilecektir. 

Ayrıca, belediyeler mükelleflerin işe başlama, adres değiştirme ve işyeri kapatmalarına ilişkin bilgileri vergi 
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dairelerinden talep etmeleri durumunda, vergi dairelerince söz konusu bilgiler yazılı veya elektronik ortamda 
verilebilecektir. 

Belediyeler, vergisel işlemlerde öncelikle kendi hizmet birimlerindeki kayıtlarında bulunan bilgi ve 
belgelerden faydalanacaklar ve gerek duymaları halinde beyanname ve bildirimlerin kontrolü amacıyla yerinde 
yoklama ve tespit yapacaklardır. 

4. Diğer Hususlar 
6 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ekinde yayımlanan ilan ve reklâm vergisi beyannamesi 

ile 14 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği(5) ekinde yer alan çevre temizlik vergisi bildirimi örnekleri 
yeniden düzenlenmiş olup bu Tebliğ ekinde yer almaktadır. 

Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, 6 ve 14 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri ekinde 
yer alan beyanname ve bildirim örnekleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Tebliğ olunur. 
 

——————————    
1 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
2 16/9/1981 tarihli ve 17460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
3 10/1/2004 tarihli ve 25342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
4 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
5 8/1/1994 tarihli ve 21812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
 

 

 
 



YILI:  ………….

Vergi  Kimlik Numarası Telefon No.

E-Posta Adresi Faks No.

Soyadı (Unvanı)

Adı

Adresi Cadde Sokak Kapı No. Daire No.

�lçe Adı �l Adı Posta Kodu

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildi�i Mükellef

Beyannameye Ait Damga Vergisi

7

Adedi

Kanuni Temsilcisi/Vekili

(T.C. Vatanda�ı Olan Gerçek Ki�ilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)

Sorumlu

�lan ve Reklamın 
Asıldı�ı, Takıldı�ı, 

Konuldu�u, Gerildi�i, 
Yapı�tırıldı�ı ve 
Yazıldı�ı Yerler

�lan ve Reklamın Türü 
(Levha, Yazı, Resim, 

I�ıklı, Projeksiyon, �lan 
ve Reklam, Bro�ür, 

Katalog, Takvim vb.)

Ödenecek Vergi  
  (Birim*Vergi tutar)

TL                         Kr

Süresi
(Haftalık, Aylık, 

Yıllık)
Vergi  Tutarı 

4

Birimi

Ödenecek Vergi Toplamı

EK�A�U EYL

6

5

3

       (T.C. Vatanda�ı Olan Gerçek Ki�ilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)

1

�UB MAR

�L -�LÇE

BELED�YE BA�KANLI�INA

TEM

(Alan Kodu)

(Alan Kodu)

2

Yüzölçümü

m2

VERG�N�N HESAPLANMASINA �L��K�N B�LD�R�M

M
Ü

K
E

L
L

E
F
�N

 / 
S

O
R

U
M

L
U

N
U

N

OCA

KAS ARA

N�S

(Telefon)

(Faks)

Tarih  …../…../…..

Vergi Kimlik No.

�LAN VE REKLAM VERG�S� BEYANNAMES�

MAY HAZ

�mza

Adı - Soyadı



�lk Defa   De�i�iklik

�L-�LÇE

Vergi  Kimlik Numarası Telefon No.

         

E-Posta Adresi Faks No.

Soyadı (Unvanı)

Adı

Adresi Cadde Sokak Kapı No. Daire No.

�lçe Adı �l Adı Posta Kodu

Mükellef

Vergi Kimlik No.

(T.C. Vatanda�ı Olan Gerçek Ki�ilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)

Tarih               ………/……./……..

                                                                                                                           Ödencek Vergi Toplamı

Kullanı� �ekli Konut/ ��yeri 

��yerinde Faaliyetin Türü

4
(Alan Kodu)

Ödenecek Vergi Tutarı

1. Taksit

2.Taksit

Toplam

Kullanım Alanı

Yıllık Vergi Tutarı

I. B�NA

Emlak Vergisi Sicil No

ÇEVRE TEM�ZL�K VERG�S� B�LD�R�M�

(Faks)

BELED�YE BA�KANLI�INA

Koltuk Sayısı

Bulundu�u Köy / Mahallenin Adı

�mza

Adı - Soyadı

Kanuni Temsilcisi/Vekili

Grubu / Derecesi

Cadde /Sokak

2

III. B�NA

5

B�NAYA VE VERG�LEND�RMEYE A�T B�LG�LER

Bina Sahibinin Adı Soyadı (Unvan)

II. B�NA

3

Bildirimin  Hangi Sıfatla Verildi�i

Yatak Kapasitesi

7

Ö�renci Sayısı

Kapı ve Daire No

Mükellefiyetin Ba�langıç Tarihi

Kullanılmaya Ba�lanıldı�ı Tarih

Personel Sayısı

YILI…………………………………………

1

M
Ü

K
E

L
L

E
F
�N

6

(Telefon)(Alan Kodu) (T.C. Vatanda�ı Olan Gerçek Ki�ilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)

Bildirimin Verili� Nedeni

TL Kr�TL Kr� TL Kr�


