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GİRİŞ

e-beyanname

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin www.ibb.istanbul
web sayfasına Giriniz.

• Hizmetler bölümüne tıklayın.

• E-Belediye hizmetlerine tıklayın.

• E-beyanname  linkine tıklayınız.
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GİRİŞ

www.ibb.istanbul

• İlan Reklam Vergisi Linkine Tıklayınız.
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ÜYE KAYIT

e-beyanname

•Üye kaydı oluşturmak için ‘’YENİ KAYIT’’ 
linkine tıklayınız.

•Daha önce üye iseniz 4. Adıma geçiniz.
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ÜYE KAYIT

www.ibb.istanbul

• Mükellef tipini seçiniz.

• Üye kayıt formunu doldurunuz.

• ‘’Taahhütnameyi okudum, onaylıyorum.’’ kutucuğunu
işaretleyerek ‘’Gönder’’e tıklayınız.
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AKTİVASYON

e-beyanname

• Üyeliğinizi aktif hale getirmek için mail adresinize
gönderilen  ‘’üyelik aktivasyonu’’nu onaylayınız.
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AKTİVASYON

www.ibb.istanbul

• Mail adresinize gönderilen kullanıcı adı
(T.C./Vergi No) ve şifre bilgilerinizle e-beyanname sistemine 
giriş  yapabilirsiniz.
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E-BEYANNAMEYE GİRİŞ

e-beyanname

• Kullanıcı adı (T.C./Vergi No)  ve şifrenizi yazarak
‘’Giriş’’ butonuna tıklayınız.
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E-BEYANNAMEYE GİRİŞ

www.ibb.istanbul

• Menüden ‘’Yeni Beyan’’ sekmesini tıklayınız.
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BEYANNAME

e-beyanname

• Açılan E-Beyanname kayıt ekranında beyannameyi
oluşturan kişi ve beyanı verilecek reklam görsellerinin bilgileri 
istenmektedir.

• Öncelikle ekranın sol tarafında istenen kişisel bilgilerinizi ve
varsa şube adını giriniz.
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BEYANNAME

www.ibb.istanbul

• Daha sonrasında ise ekranın sağ tarafında bulunan
ilçe, arter, reklam türü, tek yüz-çift yüz, en -boy, adet, reklam 
ibaresi, kapı no bilgilerini doğru ve dikkatli bir şekilde giriniz.
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HESAPLAMA & KONTROL

e-beyanname

• E-Beyanname kayıt ekranında istenilen bilgileri eksik-
siz bir şekilde girdikten sonra  ‘’hesapla’’   butonunu tıklayınız.

• Yüzölçümü (m2)  alanının karşısındaki  ölçüyü kontrol ediniz,
ölçü doğru ise ‘’Beyan formuna ekle’’ butonuna tıklayınız.

Hesapla

Ekle
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HESAPLAMA & KONTROL

www.ibb.istanbul

• Farklı reklam görselleriniz varsa  istenilen bilgileri
eksiksiz bir şekilde girdikten sonra  tekrardan ‘’hesapla’’ ve 
‘’beyan formuna ekle’’ işlemlerini  gerçekleştiriniz.
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ONAYLAMA

e-beyanname

UYARI: Reklam unsurlarınızı beyanname formuna 
ekleme işlemi sonrasında herhangi bir hata yaptığınızı tespit 
ettiğiniz zaman; eğer beyanınızı tümüyle silmek istiyorsanız 
‘’Dosya  Sil’’ butonuna basınız. Fakat beyanınızda bir veya 
birden çok hata yaptığınızı fark ettiğiniz durumda beyanname 
formuna eklediğiniz reklam unsurlarının sol tarafındaki 
‘’düzenle’’ ve ‘’sil’’ butonlarından gerekli düzeltmeleri yapabil-
irsiniz.

Dosya Sil

Düzenle

Sil
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ONAYLAMA

www.ibb.istanbul

• Reklam unsurlarınızı beyanname formuna ekleme
işlemlerini tamamladıktan sonra aynı  ekranda kırmızı renkte 
gösterilen ‘’Beyanı Onayla’’ butonuna basınız.

Beyanı Onayla
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BELGELEME

e-beyanname

• Beyanı onayla butonuna tıkladıktan sonra
İlan-Reklam Vergisi e-beyanname doldurma işleminiz sona 
erecektir.

• Bu adımla birlikte İlan-Reklam Verginiz tahakkuk etmiştir.
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BELGELEME

www.ibb.istanbul

•Tahakkuk eden İlan-Reklam Verginizin beyanname
formu ve tahakkuk fişi dökümlerini  alabilirsiniz.



NOT: Lütfen Dekontunuzu Muhafaza Ediniz.
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ÖDEME

e-beyanname

Ödemelerinizi beyannamenizi verdiğiniz günü takip eden 
günden itibaren T.C Kimlik No/ Vergi Kimlik Numaranız ile;

• Nakit olarak Vakıfbank’ın, ING Bank’ın, Denizbank’ın veya 
Burganbank'ın bütün şubelerinden,

• İnternet bankacılığı ile Garanti Bankası, ING Bank, Vakıfbank, 
Türk Ekonomi Bankası  (TEB), Denizbank ve Burganbank internet 
sitesinden,

• Kredi kartı ile www.ibb.istanbul web adresimizdeki 
hizmetler bölümündeki e-ödeme linkinden ödeme yapabilirsiniz.



İNTERNET
BANKACILIĞI
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ÖDEME

www.ibb.istanbul

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖDEME NOKTALARI

İBB Web Sitesi (Kredi Kartı)
www.ibb.istanbul

BÜTÜN ŞUBELERBÜTÜN ŞUBELER

İNTERNET
BANKACILIĞI
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İNTERNET
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BÜTÜN ŞUBELER BÜTÜN ŞUBELER

İNTERNET
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İNTERNET
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Görüş, Önerileri ve Sorularınız için:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Gelirler Müdürlüğü
Bakırköy / İstanbul

Tel: 0212 449 44 48
Faks: 0212 449 46 33






