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Sayı     : 87203313-5060-E.
Konu   : Eczane Tabelaları ile “E” Logolarından 

İlan ve Reklam Vergisi Alınmaması Hk.

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Gelirler Şube Müdürlüğü

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin "Eczane ismi, levhası ve vitrini" başlıklı 
25. Maddesinin 2. Fıkrasında; 

"Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak 
yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk 
Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur." 

Hükmü mevcuttur. Aynı maddenin 3. Fıkrası ise; 
"Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları 

Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte 
olmak kaydıyla "E" logolu ışıklı levha konulur."

Hükmünü içermektedir. 
Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki mevzuat hükümleri dikkate alındığında, Eczanelerin 

kamu sağlığının korunması amacına yönelik sağlık kuruluşları olduğu ve vatandaşların kolayca 
ve etkin biçimde hizmete ulaşması için eczane adını ve "E" logoların eczanelerde bulunması 
zorunluluğu getirildiği son derece açıktır. 

Bu nedenle, Eczanelerden, Eczane adını gösterir tabela ile "E" logolarından İlan ve 
Reklam Vergisi alınması hukuka uygun değildir. 

Nitekim, 7. Bölge Bursa Eczacı Odası tarafından Bursa Büyükşehir Başkanlığı aleyhine 
Eczanelerden, Eczane adını gösterir tabela ile "E" logolarından İlan ve Reklam Vergisi 
alınmaması yönünde yapmış olduğu başvurunun reddi nedeniyle açılan davada, T.C. Bursa 1. 
Vergi Mahkemesinin 2017/588 Esas 2018/485 Karar sayılı ve 13.03.2018 günlü kararında; 

"somut olayda, eczaneler tarafından kullanılan ve bireylerin eczaneler tarafından 
sunulan sağlık hizmetlerinden kolay ve etkin şekilde yararlanabilmesini amaçlayan eczane 
adını gösterir tabela ile "E" logoların kullanımının zorunlu olduğu ve bunların reklam ve 
ilan amacı taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlılık 
bulunmamıştır" 

Denilerek, Eczane adını gösterir tabela ile "E" logolarından İlan ve Reklam Vergisi 
alınmaması yönünde yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemi iptal etmiştir. T.C. Bursa 
1. Vergi Mahkemesinin 2017/588 Esas 2018/485 Karar sayılı ve 13.03.2018 günlü kararı, 
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, beşinci Vergi Dairesinin 2018/6734 Esas, 2018/5640 Karar 
sayılı kararı ile ONAYLANARAK KESİNLEŞMİŞTİR. 

Yukarıdaki açıklamalar ve T.C. Bursa 1. Vergi Mahkemesinin 2017/588 Esas 2018/485 
Karar sayılı ve 13.03.2018 günlü kesinleşmiş yargı kararı gereğince; Sağlık sunucusu olan ve 
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Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://ebys.aeo.org.tr/enVision/Dogrula/6L1237 adresinden yapılabilir.
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Kamu hizmeti veren Eczanelerde, Eczane Levhalarının ve "E" logolarının bulunması yasal bir 
zorunluluk olup, reklam, ilan veya tanıtım olarak değerlendirilmesi hukuken mümkün değildir. 

Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca eczane tabelaları ve "E" 
logolarından vergi alınması yönündeki işlem ve uygulamalarına son verilmesini, iş bu 
talebimizin yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ve talep ederim.

Prof. Dr. Mustafa ASLAN
Genel Sekreter
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