SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ŞEHİR ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak
Amaç
MADDE 1(1) Bu yönetmeliğin amacı, Belediye yetki ve görev sınırları içerisinde kalan yerlerde şehir estetiğine,
tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirerek; yerleşik ve yerleşime yeni açılacak
alanlardaki meydan, bulvar, cadde, ana ve ara yollara cephesi bulunan yapıların estetik çözümlerine
yönelik örnek kentsel mekânlar elde etmek ve düzenli bir kentsel çevrenin oluşturulması için reklam,
tabela, gölgelik (tente), iletişim ve haberleşme araçlarının yol açtığı görsel kirliliği ortadan kaldırarak,
reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi, şehir estetiğine katkıda bulunmayı ve bu işleri
yapan gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları
belirlemeyi amaçlar.
Kapsam
MADDE 2(1) Bu Yönetmelik, Sivas Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki alanları kapsar.
Yasal dayanak
MADDE 3(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) ve (n) bendi, 3194 sayılı
İmar Kanununun 8 inci maddesinin (j) bendi ve 21 inci maddesi ile Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği’nin 66 ncı maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Görev, Yetki ve Sorumluluklar, Tanımlar
Genel hükümler
MADDE 4(1) Sivas Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kamuya ait ortak kullanım alanlarında açık hava
reklam işlemleri ve işletmesi Sivas Belediyesi tarafından yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek
ve tüzel kişiler; mülkiyetlerinde veya kullanımında bulunan gayrimenkuller üzerinde kent mobilyaları
(megalight, megaboard, raket, reklam panosu, billboard, led ekran, bez afiş, el ilanları vb.) ile açık
hava reklamcılığı işletemez veya işlettiremezler. Ancak kamu kurum veya kuruluşları, gerçek ve tüzel
kişilerin açık hava reklamcılığı işletmesi veya işlettirebilmesi bu yönetmelik hükümleri
doğrultusunda “Belediye Encümeni” iznine bağlıdır.
(2) Bu yönetmelikte belirtilen tüm ilan ve reklam panolarının taşıyıcı sistemleri ve montajları, can ve mal
emniyetini tehlikeye düşürmeyecek, yağmur ve rüzgâr gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacak
şekilde reklam ve ilan sahibinin sorumluluğunda yapılır. Bu yönetmelik çerçevesinde doğabilecek
zararlardan reklam sahibi ve montajı yapan reklam firması sorumludur.
(3) Bu yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak her türlü reklam ve tanıtım uygulaması için Ek-1'de
yer alan Reklam ve İlan İzin Belgesinin alınması zorunlu olup tüm reklam içerik ve uygulamalarının,
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar yönetmeliğine uygun olması zorunludur. Reklam ve
ilan vergisi “Reklam ve İlan İzin Belgesi” alınan reklam ve tanıtım uygulamalarından tahsil
edilebilir.
(4) Kamuya ait ortak kullanım alanlarında konumlandırılacak ticari tanıtım tabelası, bayrak ve flama
direkleri Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulunun yeri ve ölçülerini uygun görmesi ve Sivas
Belediyesince gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla yapılabilir.
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(5) Yön ve yer gösterici tabela direkleri, her türlü tanıtım levhaları ve tabelalar şehir estetiğini
bozmayacak, engelli insanların dolaşımını etkilemeyecek ve engellilerin yaşamını kolaylaştırmak
amacıyla engellilerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun şekilde yerleştirilir. Şehir
içi ulaşım yönlendirme levhaları, etkin yönlendirme sağlayacak, trafiği ve görsel erişimi
engellemeyecek şekilde standartlara uygun olarak tasarlanır.
(6) Kamuya ait yaya yolları ve kaldırımlarını işgal edecek şekilde binaların kendi mülkiyet sınırları
dışına taşan veya alan kazanımına yönelik olarak merdiven, rampa, vitrin, satış alanı vb. yapılmasına
ve kamu alanında kaldırım kaplama malzemelerinin değiştirilmesine izin verilmez. Ayrıca yine
engelli insanların dolaşımını etkileyecek ve engellilerin yaşamını zorlaştıracak uygulamalar
engellilerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun hale getirilecektir.
(7) Yapılarda cephe kaplamasında ve duvar boyasında kullanılacak renklerde özellikle mimarın görüşü
alınarak uygulamada açık renk ağırlıklı olmak üzere en fazla iki renk kullanılabilir. Binalarda daha
fazla renk tonları kullanılması durumunda Kent Estetik Kurulu'nun görüşü alınması zorunludur.
Yenilenecek olan cephe kaplamaları da bu madde kapsamındadır.
(8) Çatı kaplamalarında öncelikle kiremit malzeme kullanımı tercih edilmeli, kiremit malzeme
kullanılmıyor ise özellikle sac, alüminyum ya da benzeri metal çatı uygulamalarında kiremit rengine
yakın koyu renkler tercih edilmesi zorunludur. Yenilenecek olan çatı kaplamaları da bu madde
kapsamındadır.
(9) Kentin siluetini bozacak, doğal ve tarihi çevrenin algılanmasını etkileyecek uygulamalar yapılamaz.
Kentsel ve Tarihsel Sit Alanlarında tescilli binalar ile yakın komşuluk ilişkisi olan binaların cepheleri
reklam alanı olarak kullanılamaz. Bu alanlardaki tanıtım uygulamalarına ise Sivas Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda izin verilir.
(10) Kentsel Tasarım ve Kentsel Koruma ölçeğinde kamu veya özel sektörce yapılacak prestijli projelerde,
Kent Estetik Kurulu'nun görüşü alınması zorunludur. Ayrıca Sokak Sağlıklaştırma proje ve
uygulamalarında ise Kent Estetik Kurul onayı alınmalıdır.
(11) Bu yönetmeliğin uygulanmasını kolaylaştırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile “Şehir
Estetiği Rehberi” hazırlanabilir.
Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 5(1) Sivas Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları;
a.
Sivas Belediyesi yetki alanı: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 15. maddesinde belirtilen
Sivas Belediyesi mücavir alan sınırları dâhilinde, Belediye Meclisince karar altına alınan,
protokolle belirlenen ve tasarrufunda bulunan; meydan, bulvar, cadde, şehir merkezine bağlayan
yollar, kaldırımlar ve karayolları, parklar, yeşil alanlar, bu alanlara cepheli bina ve parseller, Sivas
Tarihi Kent Merkezi, koruma amaçlı imar planı sınırları içerisi, Sivas Belediyesine ait binalar,
elektrik direkleri ile toplu taşıma araçları ve duraklarıdır.
b.
Görev ve yetki dağılımı; Sivas Belediyesi yetki alanı içerisinde reklam ve ilan asma yerleri,
büfeler, ATM’ler, Sivas Belediyesi kent mobilyaları ihalesi kapsamında belirlenen yerler ile toplu
taşıma araçlarına konulacak her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma şekil ve şartları, tahsis,
inceleme, bakım ve ücret işlemlerinin yerine getirilmesi, takibi ve bu yönetmelik çerçevesinde
uygulamaları Sivas Belediyesince yerine getirilir. Bu yönetmelik hükümleri ile ilgili Sivas
Belediyesince yapılan uygulamalarda; ilgili Müdürlüklerinden uygun görüş alarak, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü izin vermeye yetkilidir. İzinsiz uygulamaları kaldırtmak Zabıta
Müdürlüğünün sorumluluğundadır.
Tanımlar
MADDE 6(1) Bu yönetmelikte geçen terimler;
a. Kent Estetik Kurulu: 3194 sayılı İmar Kanunun 8 inci maddesinin (j) bendi ile Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde, görev ve
yetkileri belirtilen, yönetmelikte açıklanan konularda ve şehrin estetiğine yönelik uygulamalarda
karar veren kurulu,
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b. Sokak sağlıklaştırma proje ve uygulamaları: Kentsel sit alanları ve koruma alanlarında,
korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile sokaktaki diğer yapıların özgün sokak dokusunu
tanımlayan tüm öğelerle birlikte korunması ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon,
restorasyon, kentsel tasarım projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü proje
ve bunların uygulamaları,
c. Kent mobilyası: Şehirde insan ve araç trafiğinin geçtiği yerlerde estetik, fonksiyonel, ergonomik
şekillerde yapılmış insanların hayat şartlarını kolaylaştıran(aydınlatma direkleri, oturma grupları,
çevre düzenlemeleri ile ilgili saksılar, otobüs ve tramvay durakları, büfeler, çöp toplama
elemanları, çocuk parkları, havuzlar, aydınlatma ve iletişim panoları, trafo binaları vb.) eleman ve
reklam araçları,
d. Prestijli Alanlar ve Yapılar: Şehir merkezini tanımlayan ve merkeze açılan başta İnönü Bulvarı,
Atatürk Caddesi olmak üzere yine Tarihi Kentsel Sit Alanı ve Sivas Belediyesi Kent Estetik
Kurulunun kararıyla belirlenecek cadde ve alanlar, mimari niteliği ya da kullanım değeri itibariyle
belirli bir prestije sahip yapı ya da yapılar,
e. Toplu taşıma araçları: Metro, tramvay, otobüs, metrobüs, minibüs, midibüs, taksi vb. insanların
toplu olarak seyahat ettikleri özel ve kamu vasıtalarını,
f. İlan: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme araçlarını,
g. İlan Panosu: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme araçlarının asıldığı veya
sergilendiği alanları,
h. Reklam: İnsanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir
düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak,
onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü
ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre
satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında
oluşturulduğu belli olan duyuruları,
i. Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı ürünün, hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak
veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün ve hizmet
markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere
bedel ödeyen kişi veya kuruluşları,
j. Reklam firması: Reklamı hedef kitleye ulaştıran, iletişim kanallarının veya her türlü reklam
taşıyan aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişileri,
k. Reklam yerleri: İlan ve reklamın konulup, asılabildiği her türlü yer ve alanları,
l. Hareketli reklam araçları: Binek ve ticari oto, bisiklet, kamyon, otobüs, uçak, zeplin, balon vb.
üzerinde yer alan hareketli araçları,
m. Sabit reklam panoları: Ürün ya da hizmetin mesajını aktarmak için belirlenen bölgelerde
konumlandırılan büyük, orta ve küçük ölçekli açık hava reklam ünitelerini,
n. Reklam ve tanıtım tabelası: Işıklı veya ışıksız, reklam amaçlı konulan reklam levhalarını,
o. Tanıtım panosu: Kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya
ışıksız tanıtım elemanlarını,
p. Direkli Tanıtım Panosu (Totem) :Köşegen veya dairesel kesitli direk üzerine montajı yapılmış,
binadan bağımsız bir alanda zemine sabitlenmiş, ışıklı veya ışıksız reklam tabelasını,
q. Toplu Ticari Tanıtım Tabelası: Bir binada birden fazla ticari işyerinin bulunması halinde
binadaki işyerlerinin her birine ait isim ve logosunun bulunduğu ve binanın giriş katında veya
bahçesinde topluca yer alan ticari tanıtım tabelalarını,
r. Bina Sağır Duvarları: Pencere, kapı gibi boşluk alanları bulunmayan bina yüzey alanları,
s. Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi,
t. Yönlendirme tabelaları: Bu Yönetmelik kapsamında meydan, cadde, sokak, bölge, alan ve tarihituristik yerlerin adları ile kamu kurumlarının yerlerini işaret eden levhaları,
u. Kutu Harfler: Bina cephesine veya pano üzerine ayrı ayrı monte edilen harf veya sayılardan
oluşan reklam ünitesini,
v. Cam reklamları: Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş cam grafikleri ya da direkt
cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam uygulamalarını,
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w. Yer(zemin) reklamları: Kamuya açık alanlarda veya bina ortak alanlarında zemin kaplaması
üzerine uygulanan reklamları,
x. Gölgelik (tente) :Üzerine iş yeri isminin de yazılabileceği zemin kat seviyesinde bina cephesine
monte edilen ve toplanıp açılabilen kumaş vb. malzemelerden yapılan dış cephe elemanlarını,
y. Bez afiş ve reklamlar: Metruk binalar ile inşaat halinde veya cephe tadilatı yapılan binalar için
kurulan iskele yüzeyine uygulanan reklamlar ile Kamu Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları Sivas
Belediyesi ile Üniversiteler tarafından kamuya ait alanlarda Sivas Belediyesince yerleri belirlenen
alanlara asılan bilgilendirme ve duyuruları,
z. İletişim ve haberleşme araçları: Her türlü anten, radyo ve televizyon vericileri ile baz
istasyonları gibi araçları,
aa. Kameriye: Arka bahçelerde küçük köşk şeklinde yapılan üstü hafif malzeme ile kapatılan sökülüp
takılabilir malzemeden inşa edilen yanları açık oturma mekânını, ifade eder.
bb. Sundurma: Yağmurdan, güneşten ve rüzgârdan korunmak için çekme mesafelerine tecavüz
etmemek şartıyla binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan en az
bir tarafı açık örtülerdir.
cc. Kamuya ait ortak kullanım alanları: yol, meydan, kaldırım, yeşil alan, yaya ve taşıt alt veya üst
geçidi, pazar yeri, açık otopark ve benzeri alanlardır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Reklam Yerleri ve Uygulama Esasları
Temel İlkeler
MADDE 7(1) Bu yönetmelikte belirtilen reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarında aşağıda belirtilen genel ilkeler
esas alınır.
(2) Reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarında estetik değerlere riayet edilmesi esastır.
(3) Reklam uygulamaları; binaların mimari özelliği, uygulama yapılacak güzergâhtaki reklam yoğunluğu,
siluete etkisi, araç ve yaya trafiğine etkisi ve benzeri hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.
(4) Her bir reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarında ayrı izin alınır. Yapılan müracaatlar izin sayılmaz,
izin alınmadan uygulama yapılamaz.
(5) Ticari reklâm ve ilânlarda, aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır.
a.
Reklamlar yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır.
b.
Her reklam ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinciyle iş hayatında ve kamuoyunda kabul
gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır.
c.
Reklamlar, güvenlik kurallarının gözetilmediği ve insan güvenliği açısından tehlike
oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez.
d.
Biçimi ve yayımlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın "reklam" olduğu açıkça
anlaşılmalıdır. Bir reklâm haber ve yorum öğeleri içeren bir mecrada yayımlandığında,
"reklâm" olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde belirtilir. Örtülü reklâm yapılamaz.
e.
Reklamlar, ortalama reklam izleyicisinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki
olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanır. Reklâmdaki ana vaadin istisnası
niteliğindeki ifade ve/veya görüntülerin;
i.
Yazılı mecralarda, okunabilir büyüklükte yazılarak,
ii.
Görsel mecralarda, yalnızca sözle ve/veya okunabilirliğini sağlamak şartıyla yazılı
olarak,
iii.
Sözlü mecralarda, anlaşılabilir biçimde okunarak belirtilmesi zorunludur.
f.
Reklamlar, önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel veya sosyal hayatını gösteremez ya
da anlatamaz. Reklâmlarda, hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin alınmadan bir kişisel
onay etkisi yansıtacak şekilde görüntülenemez veya belirtilemez.
g.
Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz
yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadışı veya kınanacak
davranışları cesaretlendiremez.
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Ahlaka Uygunluk, Dürüstlük ve Doğruluk
MADDE 8(1) Ahlaka Uygunluk
a.
Reklamlar, ahlaka uygunluk açısından aşağıdaki hususlara aykırı olamaz.
b.
Genel ahlak kurallarına aykırı ifadeler ya da görüntüler içeremez.
c.
Reklamlar, insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.
d.
Reklamlar, kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılamaz
e.
Reklamlar, dil, din, ırk, mezhep, felsefi düşünce ve cinsiyete dayalı ayrımcılık üzerine
kurulamaz, ayrımcılığı destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar edemez.
f.
Cinselliğin istismarı ile pornografi içeren ifadeler ya da görüntüler taşıyamaz.
g.
Korku ve batıl inançları konu alan ifadeler yer alamaz.
h.
Toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve
özürlülerle ilgili ifadeler ya da görüntüler kullanılamaz.
i.
Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntü veya ifadelere yer verilemez.
(2) Dürüstlük ve Doğruluk; reklamların aşağıda belirtilen hususlara göre doğru ve dürüst olması esastır.
a.
Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi
eksikliklerini istismar edecek biçimde olamaz.
b.
Çok kısa sürelerle imaj veren elektronik aygıt ya da başka bir araç kullanılarak ya da
yapılarını, izleyenlerin fark edemeyecekleri ya da bilemeyecekleri bir biçime sokarak
bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan reklamlar yapılamaz.
c.
Reklamlar da, bilgi vererek, anlam karışıklığına yol açarak veya abartılı iddialar ileri
sürerek yanlış izlenimler yaratmak suretiyle tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak
yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler kullanılamaz.
Eleman Çeşitleri, Kullanım Alanları ve Yerleri
MADDE 9(1) Eleman Çeşitleri: Belediye'nin belirlediği ölçülerde kullanılan elemanlar şunlardır;
a.
Sabit Elemanlar Çeşitleri;
- Düzenli, Sabit Açık Hava Reklam Panoları,
- Bilboard,
- Elektronik Panolar,
- Reklam Kuleleri (Totem),
- Bez-kâğıtAfişler,
- Pizza,
- Raket,
- Afiş Değiştirici Billboard,
- Işıklı Billboard,
- Dıştan Aydınlatmalı Billboard,
- Postermatik,
- Mega Vizyon ve benzerleridir.
b.
Hareketli Eleman Çeşitleri: Kısa süreli kullanılmak amacıyla, tekerlekli veya ayaklı, elde
veya el üstünde taşınan, kara, hava, göl veya nehir ortamında sergilenen, sabit olmayan
elamanları kapsar.(Reklâm, İlan veya Tanıtımın hareketli veya kayar olarak anılması,
görüntü ile alakalıdır. )
(2) Kullanım Alanları ve Yerleri: Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde ticari amaçla
kullanılacak reklâm alan ve yerleri şunlardır:
a.
Binalara Konulan Reklâm ve Tanıtıcı Levhalar: Binanın cepheleri, çatıları ile bahçe ve
bahçe duvarlarına konan reklâm panoları ve levhaları kapsar.
b.
Boş Alan ve Arsalar: İnşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri
biçimde kullanılan veya tümüyle boş tutulan yerlerdir.
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c.

d.

e.

Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya kaldırımları, yayataşıt alt ve üstgeçitleri, pazaryerleri, açık otoparklar, kavşak düzenlemeleri ve umumun
hizmetinde olan elektrik direkleri ile benzeri alanlardır.
Araçlara ve Duraklara Konulan Reklâmlar: Şehir içinde ticari amaçlı yük ve yolcu
taşımacılığı yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs,
minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçların iç ve dış yüzeyleri ile duraklarında ki
reklâmları kapsar.
Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Alanlar ve Yerler: İstasyon, gar, stadyum, spor sahaları,
eğlence yerleri ve benzeri alanlardaki ilan ve reklâmlar ile sesli reklâmlar, el ilanları,
büfeler, taklar, kent mobilyaları, havadan yapılan reklâmlar, inşaat elemanları, karayolu
geçimlerindeki tabelalar, altyapı elemanları, İkmal İstasyonları, resmi kurumlara ait
tabelalar ve tenteleri vb. alan ve yerleri kapsar.

Kamuya ait alanlarda reklam yerleri
MADDE 10(1) Sabit açık hava reklam panoları
a.
Sivas Belediye mücavir alan sınırları içerisinde Sivas Belediyesinin yetkili olduğu
alanlarda izin verilen ve ihale ile işletmeye verilen sabit açık hava reklam panolarıdır.
b.
Sabit reklam panoları, mahallin özelliği dikkate alınarak belirlenen ölçü ve şekillerde, tarihi
eser ve yapıların, heykel ve sanat eserlerinin kamu kuruluşlarına ait binaların kültür ve
sanat işlevli yapıların önünü ve görünümlerini kapatmayacak biçimde ışıklı veya ışıksız
olarak Sivas Belediyesince belirlenen yerlere konulur.
c.
Kavşak alanlarına konulmak istenen sabit reklam panoları, araç dönüşünün her
noktasındaki görüş açısını kapatmayacak, trafik ışıklarının görülmelerini engellemeyecek
şekilde Fen İşleri Müdürlüğünün uygun görüşü de alınarak yer seçimi yapılarak yerleştirilir.
Yol kenarına konulacak reklam panolarında; yanıp sönen ışıkların kullanılması, kırmızı,
sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle düzenlenmesi yasaktır.
d.
Sabit açık hava reklam panoları yayaların geçişini engellemeyecek şekilde yerleştirilir.
e.
Her türlü ilan ve reklam aracı; kent bütününde, kentin estetik ve mimari dokusunu bozacak,
kentin doğal ve tarihi silueti ile çelişecek, kentin doğal ve tarihi sit alanını etkileyecek
şekilde olamaz.
f.
Sabit reklam panolarının üzerindeki ticari duyuruların bozulması ve yırtılması gibi
durumlarda görüntü kirliliği meydana getirmemesi için gerekli tedbirler alınır. Duyuru
süresinin dolması ya da boş kalması halinde panolar beyaz boya ile boyanır. Bu husus pano
kiracısı tarafından yerine getirilir. Uyarıya rağmen gerekli işlem yerine getirilmediği
takdirde, Sivas Belediyesince gerekli işlem yapılarak yapılan işlerin masrafı pano
kiracısından %20 fazlası ile tahsil edilir.
g.
Sabit reklam panolarının, takip, denetim, ilan, reklam vergisi ve gerekiyorsa yer tahsis
ücreti tahsilatı Sivas Belediyesince yapılır.
h.
Kamu Kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşlarına ve umumi bina niteliğinde olan özel
işletmelere ait yönlendirme tabelaları, tabela yüksekliğinin, 3.50 m’yi pano alanının 1.00
m²’yi aşmaması ve pano alt yüzeyinin zemin seviyesine 2.40 m. den fazla yaklaşmaması
şartı ile Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulu uygun görüşü doğrultusunda tespit edilen
yerlere dikilir.
(2) Elektrik direkleri ve trafolar;
a.
Elektrik direkleri, trafolar ve kaldırımlar üzerinde yer alan elektrik ve iletişim panoları
hiçbir şekilde reklam alanı ve ilan asma yeri olarak kullanılamaz. Ancak Sivas Belediyesi
Kent Estetik Kurulunun ve ilgili kurumdan uygun görüş almak kaydıyla Kamu Kurum ve
Kuruluşlarınca reklam içermeyen simgesel objeler yapılabilir.
(3) Alt ve üst geçitler;
a.
Yaya, taşıt alt ve üst geçitleri ve köprülerin hiçbir yüzü ve ayakları, taşıt alt geçitlerinin ise
yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.
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b.

c.

Karayolları Genel Müdürlüğü veya Sivas Belediyesi ile anlaşmalı olarak yapılmış veya
sadece Sivas Belediyesi tarafından yapılan üst geçitlerde geçidi yapan kurum veya
kuruluşların ad ve amblemleri ile duyurular, şehri tanıtan yazı ve afişler korkuluk ve
cephelerine Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulunun izni alınarak konulabilir.
Yaya alt geçitlerinin giriş alanlarına sadece yaya alt geçidin ismini taşıyan ışıklı veya
ışıksız levhalar Sivas Belediyesince ismi verilmek suretiyle takılabilir. Yaya alt geçitlerinin
merdivenli giriş ve çıkış alanları Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulunun izni alınarak
reklam alanı olarak kullanılabilir.

(4) Büfeler;
a.
Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üstlerinde bulunan büfe ve benzeri
ticari satış birimlerinin cephesinde bulunan sadece büfe isminin yer alacağı reklam tabelası
büfe yüksekliğini aşmamak şartı ile eni en fazla 0.70 m, uzunluğu 2.10 m, derinliği 0.20 m.
ebatlarında olabilir. Bunun dışında Totem tabela, ürün reklamları gibi reklam materyalleri
yer alamaz.
b.
Her ne şartta olursa olsun çatı reklamına izin verilmez.
c.
Büfelerde tente kullanımına izin verilmeyecektir.
d.
Cam yüzeylere yazı yazamazlar.
(5) Taksi durağı, duraklar, çeşme, mezarlık ve uygun görülen kentsel donatı ögeleri;
a.
Yukarıda belirtilen kentsel elemanlar için Sivas Belediyesi tip proje hazırlatabilir. Bunun
için Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümünden görüş alınabilir.
Özel mülkiyete ait alanlarda reklam yerleri
MADDE 11 –
Sivas belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde; tüm binaların zemin katları haricinde üst katları, bu
yönetmelik ile izin verilen durumların haricinde reklam ve tanıtım alanı olarak kullanılamaz. Ancak bu
alandaki uygulama önceliği Sivas Kent Estetik Kurulu tarafından belirlenecek olan prestijli kentsel
alanlardan başlamak kaydıyla uygulama alanları sonrasında etaplanacaktır. Prestijli alanlarda ki
uygulamaların 01.01. 2019 tarihine kadar tamamlanması zorunludur.
(1) Konut alanları;
a.
Zemin katta ticaret birimi veya birimleri olan binalarda her bir birimin tanıtıcı panosu, her
işyerinin kendi bağımsız bölüm sınırları içinde kalmak, zemin kat tavan döşeme üst kotunu
geçmemek, yerden en az 2.40 m yüksekliğinde, pano eni en fazla 0.70m ve bina yüzeyinde
kepenk kullanılmıyor ise 0.20 m’den, kepenk(stor) kullanılıyor ise kepenk kutusu dâhil
0.50 m’den fazla olmamak kaydıyla (ŞEKİL-1) cephe boyunca yapılabilir. Ancak aynı
cephede zemin katta bulunan tüm işyerlerinin birlikte müracaat etmesi, Kat Mülkiyeti
Kanunu çerçevesinde kat maliklerinin muvafakatının ve panonun cephesine monte edildiği
bağımsız bölümlerin tamamının muvafakatının alınması durumunda, bina cephesi boyunca
devam eden sabit pano üzerine tek tip olacak şekilde, cephe boyunca zemin kat tavan
döşeme üst seviyesini en fazla 0.30 m aşan tabela yapılabilir. (ŞEKİL-2)
b.
Zemin katta birden fazla ticaret birimi bulunması halinde birimlerin tanıtıcı panolarının
yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan
ticaret biriminin tanıtıcı panoları yukarıdaki kurallara uyarak her iki cephede yer alabilir.
c.
Binanın asma katlı olması durumunda sağında ve solunda bulunan binaların zemin kat
tabliye üst seviyesini aşmayacak, pano eni en fazla 0.70 m olacak ve bina dışına 0.20
m’den fazla taşmayacak şekilde yapılabilir. (ŞEKİL-3)
d.
Bina cephe yüzeylerine dik ve açılı reklam panoları takılamaz.
e.
Konut alanlarında, zemin katın haricindeki üst katlarda büro ve benzeri hizmetlere ilişkin
kısmi kullanımlar söz konusu olduğunda, dış cepheye tanıtıcı yazı yazılamaz veya tabela
konulamaz. Üst katlarda bulunan işyerlerini tanıtmak için bina giriş cephesine binadaki
işyerlerinin kat sırasına göre her işyerine eşit yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari
tanıtım tabelası asılabilir. Toplu ticari tanıtım tabelası üst noktası, zemin kat tabliye üst
kotunu aşamaz. Tabela alanı, tabelanın yapılacağı zemin kat cephe alanının %20’sini
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geçmemek ve bina cephesinden 0.20 m’den fazla çıkıntı yapmamak kaydıyla
yapılabilir.( ŞEKİL-4)
f.
Konut alanlarında direkli tanıtım panosu(totem) gibi reklam materyalleri konulamaz.
g.
Site uygulamalarında kentsel alanı ya da site adını veya girişi tanımlayacak Site Tagları
gibi yapısal elemanların maksimum yüksekliği 7.00 m olacak şekilde projelendirilmesi
gerekmektedir. Öte yandan bunun dışında farklı malzeme ve tasarım kurgusuyla
geliştirilecek özel uygulamalar Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulundan uygun görüş
alınarak yapılabilir.
(2) Ticaret alanları;
a.
Zemin katın haricindeki üst katlarda bulunan işyerlerine ait dış cepheye tanıtıcı yazı
yazılamaz ve tabela konulamaz.
b.
Binada yer alan tüm işyerlerini tanıtmak için binanın bahçe mesafesi içerisinde pano dış
yüzeyi parsel sınırları dışına taşmamak ve zemin kat döşeme üst seviyesini aşmamak şartı
ile pano alanı 4.00 m²’yi geçmeyen, derinliği 0.30 m’yi aşmayan bir adet birimleri tanıtıcı
toplu ticari tanıtım tabelası konulabilir veya bina giriş cephesine monte edilen üst noktası
zemin kat tabliye üst kotunu aşmayan, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre her işyerine
eşit yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası monte edilebilir. Tabela
alanı, tabelanın yapılacağı zemin kat cephe alanının %25’ini geçmemek ve bina
cephesinden 0.20 m’den fazla çıkıntı yapmamak kaydıyla yapılabilir. (ŞEKİL-5)
c.
Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminde tanıtıcı levhalar
yukarıdaki kurallara uyularak her iki cephede yer alabilir.
d.
Bahçe içerisinde veya bina giriş cephesinde toplu ticari tanıtım tabelası için uygun yer
olmaması durumunda bina cephesinde zemin kat tabliye üst kotunu aşan veya bahçe
içerisinde farklı şekil ve ebatlarda toplu ticari tanıtım tabelası yapılabilmesi için Sivas
Belediyesi Kent Estetik Kurulundan yeri, şekli ve ebatları ile ilgili uygun görüş alınır.
e.
Bahçe mesafesi içerisine toplu tanıtım tabelası dışında her bağımsız bölüm için ayrı direkli
ticari tanıtım panosu (totem) ve her türlü reklam tabelası konulamaz. Ayrıca tamamı tek
işyerine ait bahçe nizamlı yapılarda kamu mülkiyetine taşmamak, parsel sınırı içinde
kalmak ve 1.00m²'yi geçmemek şartı ile ışıklı veya ışıksız ayaklı tanıtıcı levha konabilir.
f.
Binanın tek işyerine ait olması halinde bina cephesine, eni en fazla 2.40 m olan, bina son
kat tavan tabliyesini ve bulunduğu cephe yüzey alanın % 10’unu aşmayan, sadece kurumun
logosunun ve isminin yer aldığı ticari tanıtım tabelası uygulanabilir. Bina cephesine
takılacak tabela bina cephesinden 0.20 m’den fazla taşamaz. Yüksekliği 1.00m’yi, derinliği
0.10 m’yi aşmayan kutu harfler de kullanılabilir.( ŞEKİL-6)
g.
Bina teraslarında herhangi bir tanıtım alanı olarak düzenleme yapılamaz.
h.
AVM’lerin dış cephelerine uygulanacak reklam ve tanıtım uygulamalarına, bina cephe
alanının %25’ini aşmayacak şekilde yalnız AVM içerisinde bulunan işyerlerinin isim ve
logolarının yer alması şartı ile Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulu izin vermeye yetkilidir.
Alışveriş merkezinde bulunan tüm işyerlerini toplu olarak tanıtmak için toplu ticari tanıtım
panosu yapılabilir. Toplu ticari tanıtım panosu, pano dış yüzeyi parsel sınırları dışına
taşmamak şartı ile Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulundan yeri, şekli ve ebatları ile ilgili
uygun görüş alınarak yapılabilir.
i.
Cam giydirme uygulaması yapılmış bina cephe yüzeylerinin reklam ve tanıtım amaçlı
kullanılmaması esastır. Ancak ticaret alanlarında zemin kat kullanımı da dahil olmak üzere
binanın ticari kullanımı tek işyerine aitse; cadde bazında bina ön cephe tasarımı uygunluğu;
vb. etkenler göz önünde bulundurularak Kent Estetik Kurulunun izin vermesi halinde cephe
yüzeyleri cam grafiği, film vb. yöntemlerle reklam ve tanıtım alanı olarak kullanılabilir.
j.
Her türlü resmi, özel, konut, ticarethane veya kamuya açık alanlara ait bahçe duvarları ve
korkulukları üzerinde reklâm amaçlı tabela konulamaz. Ancak bu duvarların korkulukları
üzerinde tesise ait tanıtıcı amblem vb. unsurlar, korkuluğun kendi imalatı içinde yapılabilir
k.
Ticaret birimlerinin cephelerini kapatmak ve korumak (güvenlik) amacıyla yaptırdıkları
kepenk, panjur vb. elemanların üzerine resim, grafik, logo, yazı vb. reklam unsuru taşıyan
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(3)

(4)

(5)

(6)

öğeler bulunamaz.
l.
Bina altındaki veya bahçe içerisindeki garaj ve depo kapılarında da resim, grafik, logo, yazı
vb. reklam unsuru taşıyan öğeler bulunamaz
m. Yılbaşı, bayram, açılış gibi özel günler ve arifelerinde işyerleri, günün anlam ve önemi ile
ilgili, kampanya tanıtımları dahil süresi 15 günü aşmamak koşulu ile ışıklı veya ışıksız özel
süslemelerle tanıtım ve kampanya tanıtımı yapabilir.
Sanayi alanları(Yeni sanayi alanları);
a.
Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtım tabelaları, cepheden en fazla 0.50 m
çıkıntı yapmak, zemin kat alanı 2000 m²’nin altında olan binalarda eni en fazla 1.40 m,
zemin kat alanı 2000 m²’yi aşan binalarda eni en fazla 2.40 m. ve alanı bulunduğu cephe
yüzey alanının %10'unu ve bina yüksekliğini aşmayacak şekilde yapılabilir. Birden fazla
yola cepheli yapılarda, yola bakan her cephe için aynı uygulama yapılabilir.( ŞEKİL-7)
b.
Ayrık yapı nizamında, ön bahçesi bulunan ve binanın tamamı tek işyerine ait olan sanayi
binalarında, kamu mülkiyetine ve bitişik parsele taşmamak ve pano dış yüzeyi parsel
sınırları dışına taşmamak koşuluyla, yüzey alanı 9.00 m²yi, derinliği en fazla 0.50 m’yi,
pano üst seviyesi 7.50 m’ yi ve bina yüksekliğini aşmayan bir adet ışıklandırılmış veya
ışıksız direkli tanıtım panosu (totem) konulabilir.(ŞEKİL-8)Uygulamalarda boyut,
aydınlatma ve oran yönünden bütünlük aranır.Bitişik nizama tabi yerlerde işyerinin zemin
kat alanının 250 m²’yi geçmesi halinde belirlenen şartlarda direkli tanıtım panosu
yapılmasına izin verilebilir.
c.
Sanayi sitelerinin girişlerinde sanayi sitesinin adının bulunduğu giriş takları, Sivas
Belediyesi Kent Estetik Kurulundan uygun görüş alınarak yapılabilir.
d.
Sanayi sitelerinde, sanayi sitesinin parsel sınırları içinde kalmak koşulu ile tüm işyerlerinin
isim ve logosunun yer aldığı toplu ticari tanıtım tabelası, yeri, şekil ve boyutları ile ilgili
Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulunun görüşü alınarak yapılır.
e.
Sanayi bölgelerinde, sanayi sitesi girişlerine adres bulma kolaylığı sağlayacak işyerlerinin
bulundukları yeri gösteren haritalar, yeri, şekil ve boyutları ile ilgili Sivas Belediyesi Kent
Estetik Kurulunun görüşü alınarak yapılabilir.
Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonları;
a.
Sivas Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yer alan akaryakıt ve LPG ikmal
istasyonlarında pompa kısımlarının üst örtüsü olan kanopi alınlarında kurumun logosu ve
isminden başka isim ve ibare yer alamaz. İlgili firmanın adı ile akaryakıt ve LPG
ürünlerinin fiyat listesinin yer alacağı tanıtım panosu yüksekliği 7.50 m’yi aşmamak,
genişliği 1.40 m’yi ve derinliği 0.50 m’yi geçmemek ve pano dış yüzeyi parsel sınırları
dışına taşmamak şartı ile yapılabilir. Fiyat listesinin yer aldığı tanıtım panosu dışında
direkli tanıtım panosu (totem) yapılamaz.( ŞEKİL-9)
Özellik arz eden binalar;
a.
Sağlık kuruluşları, bina cephe veya cephelerine Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği
hükümlerinde belirtilen ölçülere uygun ışıklı veya ışıksız tanıtıcı tabela asabilirler.
b.
Sağlık kuruluşlarınca (hastaneler, özel poliklinikler, dispanserler, sağlık ocakları vb.)
asılması gereken bu kurumlara ait “acil” levhaları kendileri için belirlenmiş yönetmelikte
belirtilen standartlara bağlı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri kapsamı dışındadır.
c.
Her türlü resmi veya özel okul ve kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım
Yönetmeliği’nde belirtilen ölçülere uygun tanıtıcı tabela asabilirler.
d.
Eczaneler, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen ölçülere
uygun tanıtıcı tabela asabilirler.
Tenteler
a.
Ticaret birimi cephelerine yapılacak tenteler bina cephesine konsol olarak monte edilmek
üzere, kendi cephelerini taşmayacak şekilde, açılır kapanır ve binaya en fazla 1.5 metre
konsol olacak biçimde konumlandırılabilir.
b.
Aynı hizada açık ve kapalı çıkması bulunan yapılarda tenteler açık veya kapalı çıkma dahil
1.5 metredir.
9

c.
d.

e.

Tentenin yerden olan yüksekliği (açılmış haliyle) minimum 2.50 m. olacaktır.
Ticarethanenin adı, logosu veya amblemi sadece tentenin düşey (alın) kısmında 0,20 cmyi
geçmemek üzere yer alabilir ancak rengi ve uygulanması ile ilgili belediyeden izin
alınacaktır.
Belediyece yapılan meydan, cadde, vb. düzenlemeler hariç sabit tentelere izin verilmez.

Görüntü kirliliğine yol açan yerler ve inşaat alanlarına konulacak reklam panoları ve uygulamalar
MADDE 12 –
(1) Belediye sınırları içindeki imarlı veya imarsız boş parsel ve arazi parçaları belediyesinden izin
alınmadan hafredilemez ve bu alanlara toprak, moloz enkaz vb. maddeleri dökmek suretiyle görüntü
kirliliği oluşturacak biçimde bulundurulamaz.
(2) Görüntü kirliliğine yol açan parsel ve arazi parçalarında var olan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak
amacıyla, Sivas Belediyesinin tebligatı üzerine çukurların doldurulması veya toprak, moloz enkaz vb.
yığınların kaldırılması ve arazi kotuna getirilmesi Sivas Belediyesince yerine getirilir. Yapılan işlerin
masrafı uygulamayı yapan kişilerden %20 fazlası ile tahsil edilir.
(3) İnşaat halindeki parseller ve izinli hafriyat alanlarının etrafı emniyet tedbirleri almak ve İmar
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla en fazla (2.00) m. yüksekliğinde, alan
bütününde tek cins ve uygun malzemeden yapılmış paravan ile çevrilir. Paravan üzerinde, iş
güvenliği ile ilgili koruyucu tedbirler ile uyarılara ait levhalar, yapıya ait yapı ruhsatı bilgileri ve
inşaata ait diğer bilgiler bulunabilir. Parsel sınırları içerisine en fazla 7.50 m yükseklikte, 0.50 m
derinlikte ve 20.00 m² yüzey alanına sahip binaya ait resim ve yapı ruhsatında bulunan bilgilerin yer
aldığı direkli tanıtım tabelası dikilebilir.
(4) Paravan üzerine reklam alınmasına izin vermek, takip ve tahsilatını yapmak 5.1.a maddesinde
belirtilen Sivas Belediyesinin denetimi altında bulunan yerler ile imar planlarında özel proje alanı
olarak belirlenmiş alanlarda Sivas Belediyesince yapılır.
(5) Ön bahçesiz yapı nizamlarımda ve kaldırım olarak düzenlenmiş yaya trafiğinin yoğun olduğu
yerlerde; yeni yapılan binalarda, mevcut binaların yıkım işlerinde ve iskele kurulmasını gerektiren
cephe tadilatlarında iskele sistemi, görüntü kirliliğini engellemek, emniyeti sağlamak, çevreye inşaat
malzeme ve atıklarının gelmesini engellemek için bina cephesi ve saçak seviyesini aşmayacak şekilde
vinil germe tekniği vb. ile kapatılır. Dış yüzeyinde yalnızca şantiyeye ait üç boyutlu resim veya
fotoğrafları bulunabilir. İskele yüzeyinde ilan ve reklam uygulaması bulunmasına izin verilmez.
Bina Sağır Duvarlarına ve Çatılarına konulacak reklam tabelaları;
MADDE 13(1) Bina Çatıları
a. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde Sanayi yapıları, oteller, okullar ve 24 saat hizmet
veren sağlık kurum ve kuruluşları hariç yapıların her türlü çatılarında ilan ve reklam tabelaları
yapılamaz. Bu tür yapılarda yapılacak tanıtım tabelaları en fazla 0.20 m derinliğinde, 1.00 m
yüksekliğinde, bulunduğu cephe uzunluğunun %30 unu ve çatı parapeti seviyesini aşmayacak
şekilde yapılabilir. Birden fazla tanıtım uygulaması yapılamaz.
b. Ticaret alanlarında bina son kat alın (çatı parapeti) yüzeyine, yalnızca bina ismi veya
logosunun yer aldığı parapet seviyesini aşmayan, yüksekliği 1.00m’yi ve bulunduğu cephe
uzunluğunun %30 unu, derinliği 0.10 metreyi aşmayan kutu harfler ile tanıtım uygulaması
yapılabilir. Birden fazla tanıtım uygulaması yapılamaz.( ŞEKİL-10)
c. Sağlık kurum veya kuruluşunun acil durumlarda kolayca bulunabilmesi amacıyla, hizmet
binasının çatısına gündüz ve gece uzaktan görülebilmesi için, yüksekliği 1.80 metreyi ve bina
cephe uzunluğunun %30 unu aşmayan, içeriden ışıklandırılabilen ve yalnızca sağlık
kuruluşunun adının yazılı olduğu bir tabela monte edilebilir. Bina çatılarına ve parapetlerine
konulan tüm tabelaların paslanmaz malzeme kullanılarak, emniyet tedbirleri alınmış ve statik
hesabı yapılmış olması zorunludur.
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(2) Bina sağır duvarları
a. Dini, tescilli ve sivil mimarlık örneği yapılar ile bunlara komşu yapıların, sağır duvarları
reklam alanı olarak kullanılamaz. Ayrıca yakın çevresinde kentsel ve arkeolojik sit
alanlarındaki yapılarda ise sağır duvarların reklam amaçlı kullanılmasında Sivas Belediyesi
Kent Estetik Kurulunun görüşü alınacaktır.
b. Bunun dışındaki binalarda bina sağır duvarlarının (bitişik ve blok nizam yapılaşmalarda
komşu parsellere bakan, kapı ve pencere boşlukları bulunmayan duvarlar) reklam alanı olarak
düzenlenmesi veya bu amaçla kiraya verilmesi, Sivas Belediyesinin denetimi altında bulunan
yerler ile imar planlarında özel proje alanı olarak belirlenmiş alanlarda, estetik açıdan Sivas
Belediyesi Kent Estetik Kurulunun uygun görüşü ve muvafakat alınması kaydıyla mümkündür.
Kullanılan sağır yüzeye birden fazla reklam uygulaması yapılamaz. Bina sağır yüzeylerinin
(Yapının mimari tasarımı neticesinde oluşmuş kapı ve pencere boşluğu bulunmayan cepheler)
reklam alanı olarak kullanılması durumunda reklam uygulaması yapılan alan sağır yüzey
alanının %50 sini aşamaz.
c. Bina sahipleri sağır duvar ve bina sağır yüzeylerini reklam alanı olarak kullanmadıkları
takdirde boyalı ve temiz tutmak zorundadır.
d. Duvar reklamlarının süresi en fazla bir yıl olup, talep edilirse bir yıl daha uzatılabilir.
e. Bina sahipleri bu nitelikteki duvarları reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde görüntü
kirliliğine meydan vermeyecek biçimde düzenlenmekle ya da reklam süresi bitince reklamı
sildirmek veya silmekle yükümlüdürler. Yapılan uyarıya rağmen bu yükümlülük yerine
getirilmediği takdirde 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliği doğrultusunda Sivas
Belediyesince bu işlem yapılır ve masrafı bina sahiplerinden %20 fazlasıyla tahsil edilir.
f. Görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla mevcut binalarda ve bu yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra yapı ruhsatı almış olan binalarda Sivas Belediyesi Kent Estetik
Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda bina cephelerinde çanak antenlere mani olunarak
merkezi anten sistemi uygulaması yapılacaktır. Bina yüzeylerinde reklam amaçlı aynı
zamanda görsel kirliliğe neden olan yazı, resim vs. uygulamalarına izin verilmeyecektir.
Ayrıca yeni yapı ruhsatı alacak olan binalarda sonradan cephe yüzeyine takılacak klima
cihazları, elektronik aletler ve diğer cephe ögelerinin (metal aksamlı) yerleştirileceği alanlar
ve uygulamaları Kent Estetik Kurulunun uygun görüşü alınması gereklidir.
Toplu taşıma araçları ve duraklarında yapılacak reklamlar
MADDE 14 –
(1) Kamu ve özel toplu ticari taşıma aracı olarak kullanılan taksi, minibüs, midibüs, otobüs ve Hafif
Raylı Sistem araçları ile bunlara ait duraklarda reklam yetkisi Sivas Belediyesindedir.
(2) Toplu taşıma araçlarında Kent Estetik kurulunun uygun görmesi halinde yan ve arkaları ile görünen
kısımların tamamı ve iç mekânlarının belirlenmiş yerleri, Sivas Belediyesince belirlenecek ölçülerde
reklam alanı olarak kullanılabilir. Araçların camlarına, sinyal ışıkları, farları, plakası ve hat ismi
yerlerine hiçbir şekilde reklam alınamaz.
(3) Sivas Belediyesine ait toplu taşıma araçlarına konulacak reklamlar ve usulleri hakkında idaresince
ayrıca bu esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla teknik şartname veya yönetmelik hazırlanabilir.
(4) Toplu taşıma araçlarına ait kapalı durakların, araçların geliş yönü tersindeki yan iç ve dış yüzü ile
arka iç yüzü reklam alanı olarak kullanılabilir.
(5) Toplu taşıma araçlarında, özel taşıt araçlarında yapılacak reklamların izin, takip, denetim ve tahsili
Sivas Belediyesince, Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yapılır.
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Cadde sokak ve meydan tabelaları
MADDE 15 –
(1) Cadde, sokak, meydan vb. mekânların tanıtım levhaları, cadde ve sokak başlarında bulunan
binaların ait olduğu cephesinde görülebilir bir yere takılabileceği gibi cadde ve sokak başında
engelli erişimini, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde (orta ve kenarda bulunan refüjlerin
uygun bir yerindeki yeşil alan) direk üstlerine takılabilir. Şehir içindeki çeşitli alanlara konulan ve
ait olduğu kuruluşun bulunduğu yeri gösterir yön ve tanıtım tabelaları, Yönetmeliğin 5.1.a
maddesinde belirtilen alanlarda Sivas Belediyesinin izni alınmak suretiyle konulur. Bu tabelalar ilan
ve reklam vergisine tabidir ayrıcı kamu alanlarında bulunması durumunda işgaliye bedeli alınır.
(2) Direklere takılacak levhaların standartları Kent Estetik Kurulu tarafından belirlenecektir.
(3) Bu levhaların boyut, renk ve yazılım şeklini belirlemeye Sivas Belediyesi yetkilidir. Direklere
birden fazla levha takılması halinde cadde ve sokak isimleri resmi nitelikteki tabelalar (hastane, okul,
postane vb.) tarihi ve turistik nitelikli tabelalar, diğer levhalar sırasıyla takılacaktır. Direk üzerine
takılacak levhalardan cadde ve sokak isimleri mavi zemin üzerine beyaz renkte tarihi ve turistik yer
isimleri sarı zemin üzerine siyah renkte sağlık kurumları beyaz zemin üzerine kırmızı renkte yazılır.
(4) Şehir kültürü ve tarihi hakkında tanıtım amaçlı yapılacak genel reklam panolarında ya da tarihi
yapıların önüne konacak bilgilendirme amaçlı harita ya da görsel tanıtım amaçlı panoların
standartları (malzeme, boyut) Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulunun görüşü alınarak yapılacaktır.
Şehir giriş ve çıkışlarında karayolları kenarına konulacak reklam panoları;
MADDE 16 (1) Şehir giriş ve çıkışlarında meskûn alan dışında tesis edilecek ve karayolu kenarına konulacak ilan ve
reklam panoları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Karayolu Trafik
Güvenliğinin Sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü Çalışmalarda Alınacak
Tedbirler ile Karayolu Dışında, Kenarında veya Üzerindeki Diğer Levhalar, Işıklar ve İşaretlemeler
Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz. Pano, can ve mal emniyetine zarar vermeyecek
ve sürücülerin dikkatini dağıtmayacak biçimde yer seçimi yapılarak konumlandırılır.
(2) Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulu tarafından ölçü ve şekilleri onaylanan tip reklam panoları; iki
reklam panosu arasındaki mesafe 100.00 m’den, ayrıca karayoluna mesafesi 25.00 m’den az
olmamak üzere Sivas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün uygun göreceği yere tanzim
edilir. Reklam panolarının çevresine tabela sahibi tarafından en az 10 adet ağaç dikilir ve bakımı
yapılır.
(3) Bu madde kapsamındaki reklamların izin, tahsis, denetim, vergi, ücret tayin ve tahsili Sivas
Belediyesince yapılır.
(4) Bu alanlarda yapılacak ve Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulu görüşü aranacak reklam panoları
başvuruları için;
a. Alanın çevresini belirleyen kroki üzerinde fotoğraf çekme noktası belirtilerek, çevresi ile
birlikte değişik açılardan görüntülerini içeren fotoğrafları,
b. Yapılacak reklamın çizimi,
c. Taşıyıcı sistem projesi ya da reklam tabelasının güvenliğine ilişkin onaylı teknik bir rapor,
d. Aydınlatma sistemi projesi uygun ölçeklerde belediyeye sunulacaktır.
Sesli ve görüntülü reklamlar
MADDE 17 –
(1) Sivas Belediyesinden izin alınmadıkça araçlar veya sabit tesisler üzerinde monte edilmiş her çeşit
sesli yayın araçları ile reklam yapılamaz. Seçim zamanlarında yapılacak sesli ve görüntülü
reklamlar, Yüksek Seçimi Kurulu Kararları ile ilgili seçim mevzuatı hükümlerine tabi olduğundan
bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
(2) TV ve benzeri ekranlar ile elektronik düzenli panolar üzerinde hareketli yazılar ve/veya görüntülü
olarak yapılacak reklamlar, ışıklı ve sesli reklamlar ile yeni teknolojiler ile üretilmiş üç boyutlu ve
farklı tasarımlardaki reklamların alan ve boyutlarını belirleyerek izin vermeye Sivas Belediyesi
Kent Estetik Kurulu yetkilidir.
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(3) İşyerlerinin yalnızca kendi işyeri tanıtımları için kullanacakları TV ve benzeri ekranlar ile elektronik
düzenli panolar üzerinde hareketli yazılar ve/veya görüntülü olarak yapılacak reklamların yeri,
boyutları ve kullanılacak renk ve ışık sistemleri ile ilgili Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulunun
uygun görüşü alınarak izin verilebilir.
(4) Bu tip reklamların izin, takip, denetim, ücret tayin ve tahsili Sivas Belediyesince yapılır.
(5) Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulu görüşü aranacak sesli ve görüntülü reklam panoları
başvuruları için;
a. Alanın çevresini belirleyen kroki üzerinde fotoğraf çekme noktası belirtilerek, çevresi ile
birlikte değişik açılardan görüntülerini içeren fotoğrafları,
b. Yapılacak reklamın çizimi,
c. Taşıyıcı sistem projesi ya da reklam tabelasının güvenliğine ilişkin onaylı teknik bir rapor,
d. Aydınlatma sistemi projesi uygun ölçeklerde belediyeye sunulacaktır.
Bez pankart ve afiş yerleri
MADDE 18 –
(1) Kamuya ait (yol, meydan, park vb.) yerlere Sivas Valiliği veya Sivas Belediye Başkanlığı kanalı ile
gelen Kamu Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları ve İlçe Belediyeleri ile Üniversite etkinliklerini
içeren bez, pankart ve afişlerden başka bez, pankart ve afiş asılamaz.
(2) Bu şartlarda ve Sivas Belediyesince belirlenen yerlere asılan bez, pankart ve afişte belirtilen
etkinliğin günü geçtikten sonra biter. Süresi bitince ilgili kişi veya kurumca toplanır veya toplatılır.
(3) Yerel ve genel seçimlerinde kullanılacak bez pankartlar ile afişlere ait asım yerleri ve diğer
uygulamalar, seçim kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmek kaydıyla bu
yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
(4) Emlak alım satım ve kiralama amacı ile bina dış cephelerine alanı 2.00 m²’yi aşan bez afiş asılamaz.
Satılık yazısı sarı zemin üzerine siyah renkte, kiralık yazısı ise açık turkuaz zemin üzerine siyah
renkte yazılır.
(5) Bu tip reklamların asım yerleri, şekil ve ölçülerinin belirlenmesi ile izin, takip, denetim ve tahsili
5.(1) a. maddesinde belirtilen alanlarda Sivas Belediyesince yapılır.
Uçak, helikopter, yamaç paraşütü, paramotor ve balon ile yapılacak reklamlar
MADDE 19 –
(1) Uçak, helikopter, yamaç paraşütü, paramotor ve balon kullanılarak ticari amaçlı el ilanı ve broşür
atmak yasaktır.
(2) Uçak, helikopter yamaç paraşütü, paramotor, sabit veya hareketli balon kullanılarak afiş ve pankart
dolaştırmak, benzeri nitelikteki reklam faaliyetlerinde bulunmak izne tabidir.
(3) Bu tür reklam ve duyurular içerikleri açısından izin alınmak gerekiyorsa bu iş için ilgili kurumdan
gerekli izin alındıktan sonra reklam yapım izin ve tahakkuk edecek ilan ve reklam vergisinin tahsili
ile bu uygulamaya ait tüm denetim işlemleri Sivas Belediyesince yerine getirilir.
Yeme-İçme Mekânlarının Mekansal-Yapısal Donatıları ve Düzenleme Esasları
MADDE 20Sivas Belediyesi meclis kararı ile belirlenecek olan tarifeler üzerinden bedeli alınmak kaydıyla bir
işletmenin cephe hattındaki açık alanda yeme-içme mekân düzenlenmesi yapabilme koşulları aşağıdaki
gibidir:
(1) Sınırlar: Bağımsız işletmelere ait kapalı yeme- içme mekânlarına yapılabilecek eklere ilişkin sınırlar
aşağıdaki koşullara bağlıdır:
a. İmar düzeninde belirlenmiş olan yapılaşma tiplerine göre açık alanlarda düzenlenecek yemeiçme mekânlarının en, boy ve yüksekliklerine ilişkin sınırlar yalnızca işletmenin imar
haklarına göre değil, çevresel koşullara göre belirlenir. Ancak, bu sınırlara ilişkin nihai
kararlar Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulu’nun yetkisindedir.
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b. Bağımsız işletmelere ait açık alanda yapılacak düzenlemeler, bağımsız ve ortak olmak üzere
iki türlü uygulanabilir: Buna göre; bir işletmenin açık olan yeme-içe mekânları
düzenlemelerinin diğer işletmelerin açık alan düzenlemelerinden bağımsız olabilmesi için o
işletmenin cephe uzunluğu en az 3 metre olmalıdır. Cephe uzunlukları 3 m’nin altında kalan
işletmeler ise imar koşulları uygun olduğu takdirde ortak yeme-içme mekânları
oluşturabilirler.
c. Yeme-içme mekânlarının uzunluğu işletmenin cephe hizasını geçmeyecek şekilde ve
işletmenin cephesine bitişik olarak düzenlenmelidir. Ortak yeme-içme mekânlarında ise Sivas
Belediyesi’nin yetkisi dâhilinde farklı düzenlemeler yapılabilir.
d. Birden fazla kata sahip olan işletme alanlarında yeme-içme mekânlarının örtüleri zemin katın
döşeme alt kotunu geçmemek koşulu ile uygulanabilir. Asma katlı işletmelerde de asma katın
döşeme alt kotu esas alınmalıdır.
e. İşletmelerin mülkiyet sınırından düzenlenecek alana doğru cephe hattına paralel en az 1.00 m
genişliğinde peyzaj alanı bırakılmalıdır. Bu peyzaj alanı sınırları içerisinde yer alacak olan
bitkilendirme çalışmasının; yeme-içme mekânlarını perdelememesi; geçirgenlik etkisini
kırmaması açısından bodur ve ağırlıklı herdemyeşil bitkilerle yapılması tercih edilmeli;
yüksek boylu bitkiler kullanılacaksa, yapraklı türler tercih edilmelidir.
f. Yeme-içme mekânlarının üst örtüleri en çok bu alanların peyzaj alanı ile oluşturduğu sınıra
kadar çıkabilir. Uygun yapılaşma koşulları altında alan sınırları içerisinde kalmak ve kat
maliklerinden muvafakat almak koşulu ile düşey taşıyıcı ayaklar projelendirilerek konulabilir.
g. Taşıt yolu ile peyzaj alanı arasındaki yaya yolu üzerinde işletmeye ait hiçbir eleman
bulundurulmamalıdır.
h. Yeme-içme mekânlarının sınırları bahçeli kütle düzeni, bahçesiz kütle düzeni ve bitişik
düzendeki yapılaşma alanlarına göre tanımlanır.
i. Bahçeli kütle düzenine sahip yapılaşma alanlarında mülkiyet sınırından içeriye ve cephe
hattına paralel en az 1 m genişliğinde peyzaj alanı bırakılarak yeme-içme mekânı
oluşturulabilir. Köşelerde konumlanan bahçeli kütle düzenindeki işletmelerde ise öncelikle
tali yolu cephesi esas alınarak düzenleme yapılabilir. Ancak bu tür noktalarda düzenlenecek
alanların cephe seçimi Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulu'nun görüşü doğrultusunda
belirlenecektir.
j. Bahçesiz kütle düzenine sahip olan yapılaşma alanlarında imar düzenine uygun olarak ve
Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulu’ndan izin alınarak bir düzenleme yapılmalıdır.
k. Tüm yapılaşma tiplerinde de yeme-içme mekânlarının derinliği en az 2.00 m olmalıdır.
Ayrıca bulunduğu kattaki bağımsız bölüm alanının % 50 sini geçmemelidir. Alanların
birleştirilmemesi gerekmektedir. Ana mekânla açılır kapanır şekilde bölüntüleyen ayrıştırıcı
yapı elemanları hiçbir şekilde kaldırılamaz.
l. Bitişik nizamlarda bitişik parselde bulunan zemin kattaki bağımsız bölümden de muvafakat
almak gerekmektedir.
(2) Yapım
a. Yeme-içme mekânlarının zeminlerini yükseltmek amacıyla dolgu yapılmamalı, ancak ihtiyaç
durumunda sökülüp takılabilir platformlar kullanılmalıdır.
b. Üst örtülerin su giderleri yaya yoluna ya da kafenin ana giriş alanına verilmemelidir.
(3) Donatı
a. Yeme-içme mekânlarında kullanılacak olan reklamlar yalnızca işletmeye ilişkin olmalıdır ve bu
yönetmelik esaslarına uygun olmalıdır. Görsel elemanlarda ise promosyonlar kullanılmamalıdır.
b. Yeme-içme mekânlarında çevreye rahatsızlık verecek bir aydınlatma yapılmamalı, yalnızca
mekân aydınlatması amaçlı düzenleme yapılmalıdır.
c. İşletmelerin yeme-içme mekânlarında kullandığı mobilyalar sabit olmamalıdır.
d. Soğuk havalarda yeme-içme mekânlarının kullanım süresini uzatmak için ısıtıcılar kullanılabilir.
Bu ısıtıcılar müstakil olabilir ya da bir tenteye monte edilebilir.
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e. Düşey rüzgâr kırıcıları işletme cephesinin başlangıç ve bitiş yerlerinde ve tentelerin altına
gelecek şekilde kullanılabilir.
Başvuru İşlemleri ve Proje Ve Görselleri İle İlgili Sunum Standartları
MADDE 21 (1) Bu yönetmelikle standartları belirlenmiş olanlar dışında Sivas Belediyesi Kent Estetik Kurulunun
uygun görüşü ile düzenlenecek olan alanlar için Sivas Belediyesi ‘ne bir dilekçe ile başvurulacak
olup; sunulacak dosya; istenen belge ve çizimlerin bulunduğu A4 veya A3 boyutlarında ikişer kopya
pafta/paftalar ile bu belge ve çizimlerin kaydedildiği bir CD/DVD den oluşur. Sunum için istenen
belgelerin bulunduğu dosya eksiksiz olarak Sivas Belediyesi ‘ne teslim edilmelidir
(2) Bu yönetmelikle belirlenen hususlara ilişkin düzenlemelerin estetik bütünlüğü asgari koşulları
sağlamalı ve Kent Estetik Kurulu’nun alacağı tavsiye kararları dikkate alınmalıdır.
(3) Herhangi bir resmi veya özel işletmeye ait yapılacak düzenlemelerin tescilli bir yapıda olması,
tescilli bir yapıya cepheli veya koruma alan sınırları içerisinde bulunması durumunda uygulamaların
Sivas Şehir Estetiği Yönetmeliği'ne uygun olması halinde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'ndan uygun görüşü alınması kaydıyla Sivas Kent Estetik Kurulu tarafından nihai karar
verilir.
(4) Kamusal ve Özel Mülkiyete Ait Alanlarda Düzenlenecek Reklam Yerleri İçin İstenecek Belgeler
a. Düzenlenecek olan alanın planı,
b. Düzenlenecek olan alanın ön görünüşü ve yan görünüşü, gerekli görüldüğü takdirde 3 boyutlu
görseller,
c. Düzenlenecek olan alanın (örtülerin kesitini de içeren) sistem detayı (ölçüler, kotlar, malzemeler,
aydınlatma elemanları, peyzaj, atıksu giderleri vb.)
d. Düzenlenecek olan alana ilişkin mevcut fotoğraflar gerekli ölçü ve ölçeklerde belediyeye sunulacaktır.
(5) Bina Sağır Duvarlarına ve Çatılarına Konulacak Reklam Tabelaları İstenecek Belgeler
a.
Bina sahiplerinin muvafakati,
b.
Yapının çevresini belirleyen kroki üzerinde fotoğraf çekme noktası belirtilerek, çevresi ile
birlikte değişik açılardan görüntülerini içeren fotoğrafları,
c.
Yapılacak reklamın çizimi,
d.
Taşıyıcı sistem projesi ya da reklam tabelasının güvenliğine ilişkin onaylı teknik bir rapor,
e.
Aydınlatma sistemi projesi uygun ölçeklerde belediye sunulacaktır
(6) Yeme-İçme Mekânları İçin Yapılacak Başvurularda İstenecek Belgeler
a.
Düzenlenecek olan alanın planı,
b.
Düzenlenecek olan alanın ön görünüşü ve yan görünüşü,
c.
Düzenlenecek olan alanın (örtülerin kesitini de içeren) sistem detayı (ölçüler, kotlar,
malzemeler, aydınlatma elemanları, peyzaj, atıksu giderleri vb.)
d.
Düzenlenecek olan alana ilişkin mevcut fotoğraflar,
e.
Düzenlenecek olan alanda kullanılacak tefriş elemanlarına (masalar, sandalyeler, menüler,
karşılama standartları vs.) ve örtülere (tenteler, şemsiyeler vs.) ilişkin fotoğrafları
f.
Bitkisel uygulama projesi
g.
Mülkiyet bilgileri ve muvafakat dilekçesi ile birlikte belediyeye sunulacaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 22 –
(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 06/08/2005 tarih ve 56 sayılı Sivas Belediyesi
Tabela, İlan, Reklam Yönetmeliği yürürlükten kalkar.
GEÇİCİ MADDE 1-)
(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak uygulamalar bu yönetmeliğe tabidir.
Ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılaşmış yeme içme mekânlarında kendi
parsel sınırlarını içerisinde kalan, kat maliklerinin tamamının muvafakatı alınan, Sivas Belediyesi
kararı ile belirlenecek olan tarifeler üzerinden bedeli alınmak kaydıyla bu yönetmeliğin 20nci
maddesinde belirtilen diğer koşullar aranmaksızın en geç 01.01.2019 tarihine kadar yönetmelik
hükümlerine uygun hale getirileceğine dair taahhüt alınacaktır. 01.01.2019 tarihinden itibaren
yönetmeliğin 20nci maddesine uygun hale getirilmemiş yapılaşmalar Sivas Belediyesince kaldırılır.
Yürürlük
MADDE 23 (1) Bu Yönetmelik Sivas Belediye Meclisi’nce kabul edilmesini müteakip, yayımı tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 (1) Bu yönetmelik hükümlerini Sivas Belediye Başkanı yürütür.
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T.C.
SİVAS
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

REKLAM VE İLAN İZİN BELGESİ
İzin Tarihi:
Sayı
:
İşyeri Sahibinin Adı Soyadı:
İşyerinin Ünvanı
:
İşyerinin Adresi
:
İşyerinin bulunduğu yer :pafta:

ada:

parsel:

İzin verilen ilan veya Reklama ait fotoğraf:

İzin verilen ilan veya Reklam panosunun ebatları ve alanı:
İzin süresi
:
İlan veya Reklamı hazırlayan firma adı
:
İlan veya Reklamı hazırlayan firma adresi
:

Sivas Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak izin verilmiştir.
Tüm reklam içeriği ve uygulamalarının, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
yönetmeliğine uygun olması zorunludur. İzin verilen tüm ilan ve reklam panolarının taşıyıcı
sistemleri ve montajları; sorumluluk reklam ve ilan sahibine ait olmak üzere, can ve mal emniyetini
tehlikeye düşürmeyecek, yağmur ve rüzgar gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacak şekilde yapılır.
Bu yönetmelik çerçevesinde izin verilen reklam tabelaları, ilanlar gibi reklam araçlarından
doğabilecek zararlardan reklam sahibi ve montajı yapan reklam firması sorumludur.

