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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M E C L İ S  K A R A R I 
 

Karar No      :109                                     

Karar Tarihi  :10/03/2016                                    
 

KONUSU: 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarihli ve 437 sayılı kararına tashih kararı 

alınması hususunun görüşülmesi  

           Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/03/2016 tarihli ve 44338531-841.01.01-781 sayılı 

Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

 
 

 
Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;   

              Seydikemer Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunda ışıklı veya projeksiyonlu ilan ve 

reklamlardan her metrekare için yıllık olarak led ekranlı ilan ve reklamlardan, diğer ışıklı ve 

projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 3. grup 30 lira, 4. grup 25 lira ve ilan ve reklam amacıyla dağıtılan 

broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 1. grup 0,15 lira, 2. 

grup 0,5 lira, 3. grup 0,4 lira ve 4. grup 0,3 lira olarak, Seydikemer Belediye Meclisinin 03/11/2015 ve 

115 nolu kararında ise ışıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak 

led ekranlı ilan ve reklamlardan, diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 3. grup 35 lira, 4. 

grup 30 lira olarak ve ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, 

biblolar veya benzerlerinin her biri için 1. grup 0,20 lira, 2. grup 0,15 lira, 3. grup 0,10 lira ve 4. grup 

0,05 lira olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.12.2015 

tarih ve 437 sayılı kararında ise sehven bu tarifeler Seydikemer Belediyesi Plan ve Bütçe 

komisyonundaki tutarları ile onaylanmış olması nedeniyle bahsi geçen tarifelerin; ışıklı veya 

projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak led ekranlı ilan ve reklamlardan, 

diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 3. grup 35 lira, 4. grup 30 lira olarak ve ilan ve 
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reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri 

için 1. grup 0,20 lira, 2. grup 0,15 lira, 3. grup 0,10 lira ve 4. grup 0,05 lira olarak onaylanmasına ve 

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarihli ve 437 sayılı kararına tashih kararı 

alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.     

 

 

 


