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5393 sayılı Belediye Kanutıunun "Bclcdiyenin görev ve sorumluluİlan" bdşlıklı 14 üııcü maddcsinin
ycdinci fikrasındaki "4562 sayılı organize sanayi Bölgeleri Kiınunu hiildmlcri saklıdlİ." hiikmüne,

52l6 saylı Büyiikşehir Belediyesi Kanununun "Büyii\chiı ve ilçe bclediyeleriıin görcv ve sorumluluiları"
başlıklı dördtincü fı]cra.sındaki "4562 saylü Organize Sanayi Bölgelcri Iknunuyla Sanayi ve Ticarea
Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanrnan yelki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaştınına açük
havııalııılan ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tiim tesislerbu Kanunun kap§aml dışındadır." hükmüne,

5302 saytlı ll Özel İdaresi Kanununun "il özel idaresinin görev ve sorumluluklatı" başlıkh sekizinci
fıkrasındaki "4562 sayıh or8anize sanayi Bölgeleİi Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlrğına ve organize
sanayi bölgclerinc tanınan y€tki v9 sorumluluklar bu Kanun kap§amü dlşndadrİ." hiikmüne rağmen; bazı
belediyelein, 2464 saylı Belediye Gelirleri Kanrrnunırn "İlan ve Reklam Vergisı" başlıklı ikinci bölümünün
l2 nci maddesindeki "Belediye sınırlan iIe mücavir alanlan içinde yapılan her tiani İlan ve reklam, İlan ve
Reklam Vefgisine tabidir." hiikıniinü esas alaralq organize sanayi bölgesi slnırlan içerisinde buluıan
firmalaİa ilan ve İeklam vergisi tahakkut ettirdikleri bilgisi alünmaktadıİ.

söze konu ihtilafin çözümlenmesi aınacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlüğl Sanayi Bölgeleri
Genel Müdiirlüğunden göriiş talep edilmiş olup; Bakanl* tarafindan iletilen cevabi yaa bilgilendirme
maksadıyla ekte gönderilmiştir,

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılanmızla,

e-imzohdıf
o. Fatih soYsAL
Genel sekreter

e-imzahdır
Memiş KüTüKCü
Yönetim Kuİulu Başkanı

Ek 1']1io1/202l tarihli ve E-57604388-453.99-2479'752 Sayl lı yazı ('] sayfa)

Dağıtımi
organizc sanayi Bölgesi MüdüİIiiklcrinc

BU bete,3JVen l elektronjI d,a
Evİak ooğrülama: https://.bYs.6buı.of&/.nvlslon/t oıru|a/sD5v2[ Pln xodu: 1t4sı

ToB8lkiz Kuleleric Kule 16. Kat, Mustafa KemalMah, E§kişehirYolu 9. Xm,
No:252 {DUmlUpınar Bulvan]06530 Çankaya / Anka.a

Aynnırh bllgl İçl.: Av. iremSERDAR

T.l: .901312] 4ı9 18 «) (P8x}faı: +9o (312) a19 ?7 00 / \ t E-Porr.r
E_Pon.: ın,o@osbuk.org.ır w.b: www o!bu!.olg xEP: os,bul@hso1 kep t?c.v..-_{ İa\$)

osBilİl,ffi
oRGANlzE sAnAYlaoLcE!ERlusTxURuLUŞu



[3] orihli Yc [2] say,lı yaz: 08/04/202 l -868

T.C.
sANAYi \.E TEKNoloJi BAKANL!ĞI

senıyi Bölgeleri ccn€l Müdürlüğü

Sayı :E-5760,13E&453.99-24791 52

Konu: llın ve Reklım vergi§i

iıgi

01l01l202l

ORGANİZE SANAYI BÖLGELERİ
üsT KURULUŞUNA

: 06.M.202l tarihli ve E-6450225777-E.85I saytlt yaanlz.

ilgili yazıda, Belediye Kanunu ve Büyükşohir Belediyesi Kanunu hükiimlerine ve
belediyelerin o§B içinde ilan ve reklam vergisi tahakkuk ettirmelerinde hukuka uyarlılık
olmadığı yönündeki Danrştay 9. Dairesinin kararına rağmen bazı belediyelerce halen OSB
slnırlaİı içindeki gerçek ve tiizel kişiıere ilan ve reklam vergisi tahakkuk ettiİiIdiği beli(ilerek
uygulamada yaşanılan bu ütilafin çözülmesi için 8örüŞ ve önerilerimiz istenilmektedir.

İigi yazıya konu Bclediyelcı/Büyükşehir Bclcdiyeleri tarafından ilan vc rcklam vergisi
alınmasına hakkındaki mevzuata ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaitadır,

2615/198l ıarih|i ve 2462 sayılı Belediyc Gclirleri Kanunun 12 nci maddcsinde
bclcdiye sınırları ilc mücavir alanlan içinde yapllan hcr tiiİlü ilan ve rcklaının, ilan vc rcklarn
vcrgisine tabi olduğu bclirlenmiş, 13 üncü maddcsindc ilan ve reklam vcrgisinin miiiellefı
},urt dışından göndcrilcn ilan vc rcklarnlar dahil olmak üzere, ilan ve reklarnı kcndi adlna
yapan vcya yaptıran 8erçek veya tiizcl kişiler olarak tfiımlanmış, l4 üncü maddesindc istisna
ve muaflıklar düzcnlcnmiş olup OSB tiizel kişiliği ve OSB sınırlan içinde ycr alanlar
hi*kında bir istisna ya da muafl* tanımlalmamıştır.

101712004la,ihli yc 52l6 sayl|ı Büyükşehir Bclcdiyesi Kanununun 7 nci maddcsinde
büyükşchir ve ilçc bclcdiyelerinin görev ve sorumluluklan sfalanmış, birinci fıkrasının (g)

bendinde ' Bğditşelıir belediyesinin ytki alunünd1ki mahalleleri ilçe merkezine hıığlayan

|ollaı: meydan, bulvar cadde ı,e ana vollan yapmak, vaPnmok, bahm ve onıırınıı ile bu
yıılların ıemizliğ ve İ.ıırla micadele Çahşmalannı iirütmek; kenısel tasorım pnrjelerine
uygıııı olarak bu ),erlere cephesi hıılıünün ))apılara ilişkin yiikiinlülükler koymak; ilin ve
reklam .ısılacak yefleri ve bunlarııı şekil ve ebadını helilemek: mer,dan, bulvar, cadde, yıl ve

s«ıkak ad ve numaralan ile bunlar ijzerindeki binalara nıımara verilmesi işlerini
gerç,ekleşıiımelı. " hükmiine yer veriImiş. aynl maddenin son fıkrasında 4562l4yI!Qİ8!!iZg
sınıyi Bölgeleri Kınunrıylı sını!,i ve Ticıre( Bekınllğnı ve organize sınayi
bölpeleriDe tanının vetki ve sorumluıuklaıın bu kınunun kıDsımı dıstnda olduğu
düzenlenmiştir, 52l6 sayılı Kanunun 23 ühcii maddesinde Büyükşehir belediyesinin gelirleri
düzenlenmiş birinci fıkasmın (e I bendinde "7 lıci ırladdenin bi,iııci rtkrosünın (g) hendiııde
belirlile alanlar ile bu alaılaro cephesi buluna,ı binalar üerindeki her lürlü il6n ve
reklamların vergileri ile a'ma, ıalısis le bakım ücreıleri." htlk l\ilne yer verilmiştia.
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3/7/2005 tarihli ve 5393 saytlı Be]ediye Kanununun 14 iincü maddesinde belediyenin
görev ve sorumlulukları diizenlenmiş bu ııaddenin yedinci likrasında ise "4562 sayılı
Orqınize sanıvi Bölgeleri Kanunu hüküml€ri §aklrdlr." hiikmüne y€r lerilmişrir.

I2l4l2020 tarihll 4562 sayülü Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fikrasının (h) bendinde "§dza,},jılr, ,),gu görüle alanlaıda yapıla,ınasüı sağlamak,

çarpük sanqileşme ve çeı,re sorunlarını önlenek, kentleşmq,i vönlendirmek, kaynakları
rasyonel hullanmok, bilgi w b'lişin teknolojilerinden ),ardrlanmak, sanal,i türleri in belirli
bir plak dahihnde },efleşıirilııesi,re geliştifihıesi anac\rla.}]uL!g!!_lg§!uL!!!j!L!§_3IgzL
parcalarının imar planlarındaki oranlar döhilinde gerekli ortak kıllaııım alaııları. hizmel ye

destek alanları ve tekııoloii eelişlirme bölgeleri ile donanlrp plaıılı bir sekilde ve belirli
sistemler ddhilinıle sanavi iciıı tahsis edilnesivla oluşfuralaül ve bu Kanun hikümlerine göre
kurulan, planlanan ve iŞletilen, kayııak kullaııımınıla verimliliği hedeJleyerı mal ve hizmeı
üreıim bölgelerf' olar^k, aynı maddenin (ı) bendinde ise osB alanı, "Yer seçimi soııucunda
ıoırlon tasdik edilmiş alanlar ile oııaylı sınır kapsamında belirleneıı alanlonıı biitiiııü"
olarak tanım]anm|ştır, 4562 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yürürlüğe giren imar planına
göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kııllanımıyla ilgili ruhsat
ve izir er ile işyeı,i açma ve çalüşma ruhsatlarının OSB tarafindan verilip denetleneceği,
oSB'nin mevzuata vc imar planüna uygun yapılaşmasından oSB tiizcl kişiliğinin sorumlu
olduğu düzenlenmiştir. 4562 sayılı Kanunun Gclirler başlıklı 12 nci maddesinin biıinci
fıkrasınm (k) bendindc ilan ve teklam gelirlcri OSB gelitleri arasında sayılmıştür.

OSB sınırları içindc Büyükşehiı B§lediyclcrinin/Belediyelerin yctki ve sorumluklan,
yırkanda yer verilen yasal diizenlemeler ilc osB ıiizel kişiiiğinc dc\İcdilmiştir, Bu
çerçevede; Büyükşchir Belediyeleri Kanunu vc Belediye Kanunda 4562 sayılı Kanunun
hiikiimlerinin sakIı olacağı, osB'yc lanınan yetki ve sorumluklann sak]l olacağı
düzcnlcnmiştir. Her nc kadaİ 2615/198l tarihli vc 2462 sayrlı Belcdiyc Gcliılcti Kanununda
ilaı vc reklam vcrgisi konusuıda osB tüzcl kişiliği ve OsB sınlrlarü içinde yer alanlar
hakkında bir isıisna ya da muafltk tanımlanmamış olsa da sonraki tarihli 5393 sayılı Belediyc
Kanrnu vc 5216 sayülı Büyiikşchir Belediycsi Kiınrrnrında yer aian muaflıklıuın geçerli
olduğu,4562 sayılı Kanunıın 12 nci maddcsindc de ilan vc reklam gelirleri, osB gcliİleri
arasünda slmlanmış olduğundan belediycJcrin vc büyiil§chir belediyclcrin OSB içindc ilan ve
reklam vergisi ıahakkuk enirmelerinin mevzuata aykln olduğu düşiinülmektcdiİ.

Kaldı ki. ilgi yıızıda bahsedilen Danıştay 9. Daifesinin 20!8/l54 Esas ve 2019/4849
Karar no.lu, t413/2020 rarihli ve 3l068 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kanun varanna
temviz kıİınııdı da açlkça büytikşehiİ belediyelerinin, yetki alanında oSB'lerin olmadığl
bu nedenle oSB slnırlan içindekilerden ilan ve reklam velgisi alünmasına ilişkin işlem tesis
etmesinde hukuka uyarlılık bulunmadığına karar verilmiŞtil 6/l/1982 ıırihli ye 25'7'7 Sayi|
idari Yargılama Usulü Kanrınuı 5l nci maddesinin birinci flkras|nda idaİe ve vergi
mahkemeleri ile biilge idare malükemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya
temyiz incelemesinden geçıneden kesinleşıniş bulunan karaİlaldan niteliği bakımtndan
yiifirlıikteki hukuka aykın biİ sonucu ifade edenlerin, ilgili bakanlıklann göstereceği lirum
üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yaranna temyiz olunabileceği, ikinci
fttrasında temyjz isteği yerinde görüldüğü üa}dirde karaİın, kanun yararlna bozulabileceği
ancak bu bozma kararlnln. daha önce kesin]eşıniş olan merci karannın hukuli sonuçlannl
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kaldırmayacağr, üçüncü fıl«asında ise bozma kaİaİının bir ömeği ilgili bakanhğa
gönderileceği ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı düzenle.miştir. Daılştay 4. Dairesinin
15.06.1984 taİihli, E: 1984/1396, K: l984/2ı]7o §ayıh karannda kanun yamrma bozmanm
amaü " ...}ürürli.ikteki hukukun ülİe dijzEinde birlik içi de ııygulanmasını sağlamahır.
Nitekim amacnı bu olduğı, konun ),arulııa ıem),iz olünnakla birlikle bü isıemde bı.ıluılulduğu
tarihte esasen kesinleşniş bulunarı ya da kendiliğindek kesiı olduğu kanunda ),a:ılı olan
kararın, yüriirlükeki hukıka aykırı sonuç ifude etnıesi nedenrle, hukıki sonuçları
kaldırmamak üzere kanun yararına bozulabileceğiııi,ı öııgörülmüş olmasııdan da açıkça
dılaŞılmaktadır." şeklinde belirtilmiştir. Aynı şekilde 20.04,2000 tarihli ve Danı§tay 4.

Dairesinin E: 2000ll,067, K:, 200011632 sayılı karaında da kanun yaranna boznanın
amacının yiirüılükteki hukııloın ülke genelinde birlik içinde uygulanmasını sağIamak olduğu
vurgulanmıştır.

Sonuç olarak; yukanda yer alan yasal hükümler ve mahkeme kaİanna rağmen
belediyelerbüyül§ehir belediyeleri tarafindan oSB içindeki gerçek ve ttizel kişilere halen
tahakkuk ettirilen ilan ve reklam vergilerine karşı yargr yoluna başwlulması ve bu
ba§vurulaİda DanıŞtay 9. Dairesinin 2018/154 Esas ve 2019/4849 Kafar no.1u, 14/3/2020
tarihli ve 31068 sayılı Resmi Gazete'de yayümlanan kanun yaİarına temyiz kaıannın emsal
olank gösterilmesinin uygun olacağl düşünülmcktcdir,

Bilgilerinizi vc gereğini rica dcrim,
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