T.C.
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ
REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak
AMAÇ
Madde 1.Bu yönetmelik Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, sınır ve mücavir alanları
içerisinde; ilan reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha, propaganda araçları ve
benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı, reklam asma ve ticari tabela
kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve
kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.
KAPSAM
Madde 2. Bu yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı belediyesinin
yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanları kapsar.
HUKUKİ DAYANAK
Madde 3. Bu yönetmelik;5393 Sayılı Belediye Kanunu,2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu,2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194
Sayılı İmar Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu, 4207 Sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun,
3257 sayılı Sinema Video Eserleri Hk. Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 775 sayılı
Gecekondu Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve kanunla ilgili uygulama yönetmelikleri
ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Büyükşehir ve ilçe / İlk Kademe Belediyelerinin yetki,
görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
İKİNCİ KISIM
Tanımlar Ve Esaslar
I.Bölüm
Tanımlar,Reklam Alan ve Yerleri
TANIMLAR
Madde 4.
4.1.Odunpazarı Belediyesi: Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Başkanlığı ve ilgili
birimleridir.
Odunpazarı Belediyesinin uygulama alanı, Eskişehir Odunpazarı Belediye sınırları ve mücavir
alanların bütününden oluşan alandır.
4.2.İlçe / alt Kademe Belediyesi: Eskişehir Büyük şehir Belediyesi sınırları içerisinde
yer alan tüm ilçe / Alt Kademe Belediye başkanları ve ilgili birimlerdir.İlçe / Alt Kademe
Belediyesinin uygulama alanı, o İlçe / Alt Kademe belediye sınırları ve mücavir alanı
bütününden oluşan alandır.
4.3.Büyükşehir Belediyesi Yetki Alanı: 5216 Sayılı kanunun(7 nci maddesi 1.
fıkrasının(g) bendinde belirtilen alanlar ile 23 ncü maddesinin e bendine göre)Büyükşehir ve
mücavir alanlar dahilindeki kamunun dahilindeki kamu ortak kullanım alanı olan meydan,
bulvar,cadde, anayol ve üniversite kampüslerindeki sabit reklam panoları asma yerleri,elektrik
direkleri, büfeler, tercihli yollar ile servis araçlarına, Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki iş
yerlerinin sahip oldukları her türlü taşıtlara konan ilan, reklam ve tanıtım alanlarıdır.
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4.4.Odunpazarı Belediyesi Yetki Alanı: 4.3. Maddesi dışında kalan alanlar, her türlü
yapılara konulan ilan ve reklamlar ile Odunpazarı belediyesi yetki alanlarındaki ticari işyerleri
araçlarına konan ilan, reklam ve tanım alanıdır.
4.5.İlan:Ticari amaçlı olmayan duyuru ve bilgilendirme elemanlarıdır.
4.6.Reklam: Her türlü ticari İlandır.
4.7.Reklam Veren: Ürettiği ya da pazarladığı ürünün, hizmetin tanıtımını yaptırmak,
satışını artırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya
hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak, marka yada özel tüzel kişiliği
tanıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen kişi veya kuruluştur.
4.8.Reklam Kuruluşu: Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her
türlü reklam taşıyan aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek tüzel kişidir.
4.9.Reklamcı (Reklam Ajansı): Reklamları reklam verenin duyduğu ihtiyaç
doğrultusunda ve onun onaylayacağı biçimde hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına
aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek veya tüzel kişiyi,
4.10.Tanıtım: Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak.
4.11.Reklam Alanları ve Yerleri: İlan ve reklamın konulup asılabildiği her türlü yerler
ile kamu kuruluşlarına ait hudutlu/hudutsuz her türlü açık/kapalı alanlar ve mekanlardır.
4.12.İlan Levhası: Ticari ve siyasi amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme
elemanlarının asıldığı, sergilendiği alanlardır.
REKLAM ALANLARI VE YERLERİ
Madde 5. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi sınır ve mücavir alanları içerisinde ticari amaçla
kullanılacak reklam alanları ve yerleri şunlardır:
1.Sabit Reklam Asma Panoları:
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin belirlediği yerlerde, ölçülerde ve şekillerde
kullanılan; düzenli, açık hava reklam panoları, billboard, elektronik panolar, reklam
kuleleridir.
2.Binalara Konulan Reklam ve Tanıtıcı Levhalar:
Binaların cephelerine,çatılarına, teraslarına, bahçe ve bahçe duvarlarına,yön, cadde,
sokak ve isim gösteren levhalara konan yada sair şekil ve tarzda yapılıp kullanılan
reklam panoları ve levhaları ile bina camlarını kapsar.
3.Boş alan ve Arsalar:
İnşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan
veya tümüyle boş tutulan alan ve arsalardır.
4.Ortak Kamu Kullanım alanları:
Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya kaldırımları, yaya-taşıt alt ve üst geçitleri, köprü
ve üstgeçit ayakları, pazar yerleri, açık otoparklar,umumun hizmetinde olan elektrik
direkleri, elektrik trafo bina ve depoları ile telefon ve doğalgaz dağıtım kutuları,
ankesörlü telefon kabinleri ve her türlü kent mobilyası ile benzeri alanlardır.
5.Toplu Taşım Araçları ve Bunlara Ait Kapalı Duraklar:
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs, tren, tramvay,traleybüs,metro ve
benzeri toplu taşım araçları ile durakları ve özel araçlar üzerindeki reklamları kapsar.
6.Bez/Vinily Afiş Asım Yerleri:
Odunpazarı Belediye Meclisi veya Encümenince belirlenmiş mahal, nokta ve
yerlerdir.Bez veya vinily Afiş, yalnız Valilik, Belediyeler ve Üniversiteler tarafından,
faliyetlerini duyurmak amacıyla asılabilir.
7.El İlanları:
Çeşitli yollarla dağıtılan tüm el ilanları.
8.Uçak, Helikopter ve Balon Reklamları:
Uçak, helikopter, sabit veya hareketli balonlar ile yapılan her türlü reklamlardır.
9.Sesli ve Görüntülü Reklamlar:
Araçlar veya sabit tesisiler üzerine monte edilmiş her çeşit sesli yayın araçları, TV ve
benzeri ekranlar veya elektronik düzenli panolar üzerine her türlü sesli, hareketli yazılar
ve görüntülerle yapılan reklam türleridir.
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10.Direk veya Kuleler Üzeri Reklamlar:
Yol kenarlarında,bahçe içlerinde bir direk veya kule üzerine oturtulmuş ışıklı veya
ışıksız, hareketli veya hareketsiz her çeşit reklam tabelalarıdır.
11.Ticari Tanım Tabelaları:
Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlarda yer alan ticari amaçlı işyerlerinin
adlarını,işaretlerini ve duyurularını içeren vitrin yazıları ve tabelalardır.
12.Tek Ticaret Tanıtım Tabelaları:
Bir işyerinin adını, amblemini, iştigal konusunu, bulunduğu mahali tanıtmak amacıyla
kullanılan her türlü tabeladır.
13.Toplu Ticari Tanıtım ve İşyerleri Tabelaları:
Bir binada birden fazla ticari veya sair konularda iştigal eden işyerinin bulunması
halinde, binadaki işyerlerinin her birine ait ve binanın giriş katında topluca yer alan ticari
tanıtım tabelalarının bütünüdür.
14.Kaldırım ve Yol Üstü Tanıtım ve İşyerleri Tabelaları:
Kaldırım ve yol üstlerinde yer alan,tanıtım amaçlı tabelalar ile iş yerlerinin adlarını,
amblemlerini veya duyurularını içeren her türlü tabelalardır.
15.Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlara Ait Yön ve Tanıtım Tabelaları:
Çeşitli alanlara konulan ve ait olduğu kuruluşun bulunduğu yeri gösterir tabelalardır.
16.Cadde, Sokak ve Meydan Levhaları:
Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan cadde, sokak ve meydanların adlarının
belirtildiği levhalardır.
17.Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Reklam Panoları ve Levhaları:
İstasyon, gar, stadyum, spor sahaları, eğlence yerleri ve benzeri alanlardaki ilan ve
reklamları kapsar.
II.Bölüm
Reklam Alan ve Yerlerinde Uygulama Esasları
SABİT REKLAM ASMA PANOLARI
Madde 6: Sabit Reklam Asma Panoları ve İlan Levhalarının; aşağıdaki esaslar dahilinde
uygulaması yapılır.
Düzenlenmiş yeşil alanların içine ve önüne; tarihi eser ve tescilli yapıların, heykel ve
sanat eserlerinin, kamu kuruluşlarına ait binaların, kültür sanat işlevli yapıların önüne
gelmeyecek ve bunları kapatmayacak biçimde, ayrıca şehir silüeti ve estetiğine aykırı
düşmeyecek yer ve biçimlerde ışıklı veya ışıksız olarak,Kentsel Tasarım Birimi’nin önerisiyle
Odunpazarı Belediye Encümeninde belirlenen yerlere konur.
Kamu, özel kişi veya kurumlar, kendilerine ait bahçe duvarları ve arsalar üzerine sabit
reklam panosu koyamazlar.Bu yerlere sabit reklam panosu tesis edilmek isteniyorsa, bu
yönetmelik hükümleri doğrultusunda hareket edilir.
Işıklı reklam, kule ve panoların ışıklarının yanındaki konukların iç mekanlarını rahatsız
etmesine ilişkin haklı şikayetlere sebebiyet halinde, ışıklandırmaya saat sınırı getirilebilir.
Kavşaklardaki sabit reklam asma panoları araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak
şekilde yerleştirilemez.Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıkların
kullanılması, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle
tertiplenmesi yasaktır.
Sabit reklam asma panolarının üzerindeki ticari duyuruların izin süresinin bitmesi
bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi veya boş kalması halinde, yüzeyleri derhal beyaz kağıtla
örtülecek veya Belediyelerin duyurularına yer verilecektir.Bu husus kiracı veya ilgilisi
tarafından yerine getirilecek, yerine getirilmediği taktirde ilgili belediyesince yapılarak kiracı
veya ilgilisinden,yapılan masrafın %20 fazlası ile tahsil edilecektir.
Yaya yolu üzerine gelecek şekilde konacak levhaların en alt noktası ile yaya yolu
kotunun en yüksek noktası arasında en az 2.50 m’lik düşey açıklık bulunacaktır.
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Sabit reklam asma panoları ile tanıtıcı levhalar standart trafik işaretlerine; karayollarında
en az 100 m’den ve diğer yollarda en az 50 m’den, diğer işaretler ile birbirlerine; karayollarında
en az 25m’den ve diğer yollarda en az 5 m’den daha yakına konulamaz.
Sabit reklam asma panoları ve sair mekanlar ile araçlar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
ve Alt Belediyeleri tarafından önemli günlerdeki duyurularını ilan etmek yada kamuya iletmek
istedikleri bilgi ve mesajlar için kullanılabilir.
Sabit reklam asma panoları, tanıtıcı levhalar ve reklam kuleleri için ilgili belediyeden
izin alınacaktır.
İzin Almada Aranacak Hususlar;

. Pano ve kulelerin konulmak istenen yerin çevresindeki yapılaşmayı belirten krokisi üzerinde
fotoğraf çekme noktaları belirtilerek, çevresiyle birlikte değişik açılardan fotoğraf görüntüleri,

.

Pano veya kulelerin projesi (ölçekli plan, metrikli görünüş, silüet, perspektif gibi ) aydınlatma
sistemi ile detay çalışmaları ilgili belediyeye sunulacak ve ilgili belediyeden onay alındıktan
sonra tesis edilecektir.

.

Sabit reklam panolarının yaptırılıp yaptırılmayacağı, takip, denetim ile ilan ve reklam vergisi
ve gerekiyorsa yer tahsis ücreti tahsilatı Belediye tarafından yapılır.

a)Billboard /Afiş Panosu) v.b.:
Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin belirlediği ölçülerde kullanılan düzenle, sabit, açık
hava panolarıdır.Bu panolar boşken beyaz kağıtla örtülmesi veya Belediye duyuruları konması
ilgili belediyece sağlanacaktır.
Afiş panolarının grup sayıları Belediyece belirlenir.Diğer pano veya pano grupları
arasında en az 25 m. mesafe şartı aranır.
b)İlan Levhası:
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nce ölçü ve ebatları belirlenen panolardır.Bu panolar
duyuru,bildiri ve kısa süreli ilanlar için kullanılır.Bu panolara asılan duyuru veya bildirim en az
ikili en çok dörtlü grup halinde düzenlenir.Panoların yerleri ilgili belediyece tespit edilir.
c)Bez veya Vinily Afiş, El İlanları:
Yollar ve kaldırımlar üzerine bez veya vinily afiş uygulaması Büyükşehir Belediyesi’nin
belirleyeceği şekil, norm ve standartlarda ve ancak,bayramlar, festivaller, seçimler, spor
klüplerinin şampiyonlukları, özel gün ve haftalar, kampanyalar gibi kamu amaçlı duyurular için
yapılabilir.
Özel kişi ve kuruluşların ticari amaçlı bez veya vinily afişlerinin, kendi bina cephelerini
taşmayacak şekilde asılmasına ilgili belediye tarafından izin verilecektir.
Bez veya vinily afişlerin yerden yüksekliği H=5.00 m.’den az olmayacak şekilde ve yola
paralel olarak uygun görülen yerlere asılmasına izin verilir.
Bez veya vinily afiş asma süresi (en fazla) 15 gün ile sınırlıdır.Süresinde
kaldırmayanlara Encümen kararı ile para cezası uygulanır.Sürenin aşımı durumunda ilgili
Odunpazarı belediyesinin zabıta birimlerince kaldırılacaktır.
El ilanlarının, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde dağıtımına (veya asılmasına)
Odunpazarı belediyesi tarafından izin verilecektir.
BİNA DIŞ CEPHELERİ
Madde 7: Binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış
cepheleridir.
Şehirde görüntü kirliliğini önlemek için zemin kat dışında binanın diğer katlardaki
yüzeylerine ticari tanıtım,reklam, tabela ve levhası konulamaz.
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Bina cephe yüzeylerine dik ve çıkıntılı reklam panoları takılamaz.Ancak binayı tanıtan,
işhanının adını belirten veya binanın tamamının tek bir kuruluşa ait olması halinde sadece o
kuruluşun adını veya o binadaki daha hakim vaziyette bulunan bir tek işyerinin adını belirten
tanıtıcı tabela veya pano binaya dikey asılabilir.
Binaya dik olarak asılacak tabela, tanıtıcı levha ve panolarda Odunpazarı Belediye
Encümeni’nin oluru alınmak 0,30m. Merdiven payı, 0,70m. Eni olmak ve askılı pano alt ucu ile
mevcut tabi zemin arasında en az 3m. Mesafe bulunmak şartı aranır.
Tabela, tanıtıcı levha veya pano; binaya yatay olarak asıldığı taktirde yerden en az 2,5m.
yüksekliğinde, genişliği en fazla 0,7m. olmak ve bina yüzeyinden 0,20m.’den fazla çıkıntılı
olmamak şartı ile takılabilir.
Tabela, tanıtıcı levha ve panolar işyerinin sabit olduğu cephe boyunu geçemez.
Her türlü tabela, tanıtıcı levha ve panolar binalara askılı, açı verilerek çıkıntılı olarak
cephe yüzeyine takılamaz.
Konut alanlarında bulunan ışıklı tanıtım elemanlarının çevreyi rahatsız etmeyecek
şekilde yerleştirilmesi zorunludur.
Binaların zemin katlarında, yapının geri çekilmesiyle oluşan portiklerin tavanları ile
portiğin yol tarafında kalan kolonların 4 yüzüne her türlü tabela, afiş, pankart ve benzeri ilanlar
asılamaz.
Özel günlerde yapılan her türlü ışıklı ve ışıksız reklamlar, ilgili belediyeden ayrıca izin
alınmak suretiyle yapılabilir.
Parsel köşesine isabet eden ticarethaneler her iki cepheye ticari tanıtım levhasını asar ise
bina girişi tarafında olmayan tabelaya reklam tarifesi uygulanır.
BİNA SAĞIR DUVARLARI
Madde 8: Yapıların pencere kapı gibi boşluğu olmayan duvarlarıdır.
Bina sahipleri, binaları eğer Odunpazarı Belediyesi uhdesindeki bulvar, cadde ve
sokaklarda ise reklam alanı olarak düzenlenmek ve kiraya vermek için müracaatta
bulunurlar.Gerekli izin Odunpazarı Belediyesi tarafından verilir.İlk kademe Belediyesi
uhdesindeki yollar üzerinde bulunan binalar için ise ilgili belediyelerden izin alınır.
Reklam alanı olarak kullanılacak sağır duvar, tanıtılacak ürün ve bu ürün ile ilgili mesaj,
reklamı yapılan firmanın ad ve amblemi ile grafik ve sanatsal değeri olan resimleri içerir.
Sağır yüzeyin tamamı vinily germek yada boyamak suretiyle kapatılmalıdır.Ürün mesajı,
uygulama yapılacak cephe yüzeyinin %75 ini geçmeyecek şekilde olmalıdır.
Sağır alanın bir kısmına reklam veya tanıtım uygulaması yapılması durumunda,açıkta
kalan diğer kısımlar konulan reklamın zemin rengine uygun bir renkte boyanmalıdır.
Kullanılacak olan sağır duvarlarına birden fazla reklam ve tanıtım uygulaması
konulamaz.
Bina sağır duvarlarına konulacak reklamlar, görsel, sanatsal ve estetik değerler
taşıyacaktır.Odunpazarı Belediyesinin uygun gördüğü hallerde, üç boyutlu uygulamalar da
yapılabilir.
Bina sahipleri sağır duvarlarını reklam alanı olarak kullanmadıkları taktirde ilgili
belediyenin öngördüğü görsel kirlilik oluşturmayacak şekilde düzenlemekle yükümlüdür.Bu
yükümlülüklerini yerine getirmezlerse düzenleme 3194 Sayılı İmar Kanunu doğrultusunda
Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılır ve masrafları bina sahiplerinden %20
fazlasıyla tahsil edilir.
Porsuk’un şehir içinde kalan kısmındaki yapıların porsuk çayına bakan cepheleri, dini
yapılar,tarihi eserler ve tescilli yapılar ile, bunları etkileyecek yapıların sağır cepheleri de reklam
alanı olarak düzenlenemez.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan yapıların sağır cephelerine konulacak reklam için
başvuru dosyasında,

. Reklam alanı olarak kullanılacak bina maliklerinin yazılı izni veya mukavelesi,
. Yapının çevresini belirleyen kroki üzerindeki fotoğraf çekme noktası belirtilerek,çevresi ile
birlikte değişik açılardan görüntülerini içeren fotoğrafları,
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Yapılacak reklamın konulacağı sağır cephenin tamamında, reklam alanı tasarımı, rengi,
kullanılacak özel gereç, varsa aydınlatma sistemi (projesiyle birlikte) ve reklam yüzeyi dışında
kalan alanlar ile uyumunu gösterir detay proje,
bulunur,
Bu reklamların izin, takip, denetim ve tahsili Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki
meydan, bulvar, cadde ve sokaklardaki binalar için Büyükşehir Belediyesi.İlk Kademe
belediyeleri uhdesindeki yollar üzerinde bulunan binalar için ise ilgili belediye tarafından
yapılır.
BİNA ÜSTLERİNE VE ÇATILARINA KONULACAK REKLAM PANOLARI
Madde 9: Binaların çatısına, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım amaçlı pano, tabela ve levha
konulamaz.
GEÇİCİ MADDE
Madde 9 da belirtilen çatı reklamları, bu yönetmelik değişikliğinin kabulünden sonra, 60
gün içerisinde mevcut pano, tabela ve levhalar ilgili belediyece kaldırılır.Pano, tabela ve
levhalar bu süre içerisinde kaldırılmaz ise ilgili belediyelerce kaldırıl ve masrafları %20
fazlasıyla bina yönetiminden tahsil edilir.
KONUT ALANI
Madde 10: Zemin katta ticaret birimi veya birimleri olan yapılarda, her bir birimin tanıtıcı
levhasının derinliği 0,20m.’yi aşmamak şartı ile en fazla 0,70m. yüksekliğinde ve yerden en az
2,5m. yüksekliğinde işyeri cephesi boyunca konulabilir.
Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda birimlerin tanıtıcı
levhalarının yatay çizgilerde uyumu aranacaktır.
Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret birimlerinde tanıtıcı levhalar
yukarıdaki kurallara uyularak her iki cephede yer alabilir.
Ticaret biriminin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer
alabilir.Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.5m.olacaktır.Tente üzerindeki reklam için
Odunpazarı Belediyesinden izin alınacaktır.İzin alınmadan yapılan bu tür reklamlar için 1.
derece usulsüzlük cezası ve çıkan vergiye kaçakçılık cezası işlemi uygulanacaktır.
Konut alanlarında; zemin katın haricindeki üst katlarda büro ve benzeri hizmetlere ilişkin
kullanımlar söz konusun olduğunda, dış cepheye tanıtıcı levha konulamaz veya yazı
yazılamaz.Ancak yapının giriş bölümüne tanıtıcı leva konulabilir.kamu mülkiyetine taşmamak,
parsel sınırı içinde kalmak ve 1,00 (bir) m²’yi geçmeyecek şartı ile ışıklı veya ışıksız sehpalı
veya ayaklı tanıtıcı levha konabilir.
Zemin katın haricinde üst katlarda yer alan büro ve benzeri birimler, pencere ve benzeri
yüzeylere yazı yazamazlar.
Yapıda birden fazla büro birimi yer aldığında giriş bölümüne konan tanıtıcı levhaların
boyutlarında ve kullanılan malzemede bütünlük aranır.
Konut alanlarında yer alan sağlık kuruluşları bina cephesine beyaz ünite üzerine kırmızı
harflerle yazılmış ışıklı veya ışıksız tanıtıcı levha asabilirler.
Bu tip reklamların izin, takip, denetim ve tahsili ilgili belediyece yapılır.
TİCARET VE KONUT ALANLARI
Madde 11: Zemin katta ticaret birimi veya birimleri olan yapılarda her bir birimin tanıtıcı
levhası, derinliği 0,20m.’yi aşmamak şartı ile fazla 0,70m. yüksekliğinde ve yerden en az 2,5m.
yükseklikte ticaret birimine ait cephe boyunca konulabilir.
Birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda birimlerde yer alan tanıtıcı levhaların
yatay çizgilerinde uyum aranacaktır.
Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminde tanıtıcı levhalar
yukarıdaki kurallara uyularak kendi birimine ait her iki cepheye ticari tabela koyabilir.
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Bir binanın yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan zeminde yer alan
dükkan veya işyerlerinin kullanacakları ışıklı veya ışıksız tek ticari tanıtım levhaları dükkan
veya işyeri cephesi boyunca konabilir,ancak levha yüksekliği 0,70m.’yi geçemez.Şehirde
görüntü kirliliğini önlemek için Siyasi Parti Merkezleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Meslek
Odaları Yönetim Merkezleri hariç zemin kat dışında binanın diğer katlardaki yüzeylerine ticari
tanıtım, reklam, tabela ve levha konulamaz.Zemin kattan daha yukarı katlardaki işyerleri,ofisler,
bürolar vb. binanın ana giriş kapısının sağ ve sol yanlarında bulunan elverişli yerlere uygun
ölçüde ve bulundukları katı gösteren tabela asarlar.İş hanlarında ve kısmen işyeri olan
apartmanlarda ise zemin kat antresinde o binadaki tüm işyerlerine ait eşit ölçülerde tabela yeri
bulunan panolar kullanılır.
Ticari tanıtım tabelaları, askılı, dik ve açı verilerek çıkıntılı olarak cephe yüzeyinin
dışına takılamaz.
Ticaret biriminin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alabilir.Tentenin
açıldığında yerden olan yüksekliği minimum 2m. olacaktır.Tente üzerindeki reklam için ilgili
belediyeden izin alınacaktır.Tentenin genişliği yaya kaldırımını aşmayacak şekilde en fazla
1,5m genişliğinde, tente renkleri meydan, bulvar, cadde, sokak bazında ilgili belediyece
belirlenecek renk, ebat ve malzemede olacaktır.
Bina bahçeli yapı nizamına tabi alanında kalıyor ise, binada bulunan birimler kamu
mülkiyetine taşmamak kaydıyla kendi parsel sınırı içinde kalmak ve 1 m²’yi geçmemek şartıyla
bahçelerine ışıklı veya ışıksız ayaklı sadece bir adet tanıtıcı levha koyabilirler.
Binada birden fazla işyeri bulunması halinde bu levhada, binada bulunan işyerlerinin
adları, ünvanları veya logoları eşit şekilde yer alabilir.Levhanın konulabilmesi için parsel maliki
veya site yönetim kurulundan gerekli izin belgesi getirildikten sonra ilgili belediyece izin
verilir.Parsel sınırları içinde bayrak direği, flama ve yüksekliği binanın zemin kat yüksekliğini
aşmayan direk üzerine konulacak reklam panoları için hazırlanacak, projesine göre, parsel
maliki veya site yönetim kurulundan gerekli izin belgesi getirildikten sonra ayrıca ilgili
belediyeden izin alınır.
Özel veya kamu mülkiyetine tabi boş alan bahçe veya bahçe duvarlarına, parselin her
cephesine alanları 1 m²’yi aşmayacak şekilde birer adet reklam panosu konulabilir.Bu ölçüyü
aşan reklam panolarından cadde ve ana arterlerde olanlardan Büyükşehir Belediyesince,
diğerlerinden ilgili belediyelerden ilan ve reklam dışında gelir tarifesi ile tespit edilecek ücret
alınır.
Bu tip reklamların izin, takip,denetimi ve tahsili ilgili belediyece yapılır.
Binaların cephelerine sıva ve kaplama malzemeleri yada boya ile binayı yapan firmanın
veya müteahhidin adının yazılması yasak olup, iskan ruhsatı verilemez.Evvelce yazılmış olanlar
veya 10,03,2006 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış olanlardan ilan ve reklam vergisi
alınır.Firmanın kapanmış olması, adres değişiklik nedeniyle bulunamaması yada müteahhidin
ölmüş olması halinde bina sahipleri / kat malikleri, ismi görüntü kirliliği yaratmadan
kaldırmakla yükümlüdürler.Aksi taktirde ilan ve reklam vergisi bina yönetiminden toptan yada
maliklerden hisseleri oranında pay edilerek alınır.
TİCARET ALANLARI
Madde 12: Siyasi Partiler İl-İlçe Merkezleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Meslek Odalarının
Yönetim Merkezleri hariç olmak üzere “Bir binanın yol, meydan ve toplumun ortak kullanımına
ait yerlere bakan binaların zemin katında yer alan dükkan ve işyerlerinin kullanacakları ışıklı
veya ışıksız ticari tanıtım levhaları,dükkan veya işyeri cephesi boyunca tek bir levha olarak
konulabilir, ancak levha yüksekliği 0,70m.’yi geçemez.Şehirde görüntü kirliliğini önlemek için
zemin kat dışında binanın diğer katlardaki yüzeylerine ticari tanıtım,reklam, tabela ve levhası
konulamaz.Zemin kattan daha yukarı katlardaki işyerleri, ofisler ve bürolar, binanın ana giriş
kapısının sağ ve sol yanında bulunan elverişli yerlere uygun ölçüde ve bulundukları katı
gösteren tabela asarlar.İş hanlarında ise zemin kat antresinde o binadaki tüm işyerlerine ait eşit
ölçülerde tabela yeri bulunan panolar kullanılır.
Zemin kattaki ticaret birimleri tanıtıcı levhalarını kendi işyeri cepheleri boyunca
koyabilirler.
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Binanın tek bir işyerine ait olması halinde kullanılacak ticari tanıtım tabelaları, binada
tabelanın asılacağı cephe alanının %10’dan fazlasını kapsayamaz.
Ticari tanıtım tabelaları, askılı, dik ve açı verilerek çıkıntılı olarak cephe yüzeyinin
dışına takılamaz.
SANAYİ ALANLARI
Madde 13: Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak ticari levhalar, konulacak cephenin
toplam alanının %50’sini geçemez; levhalar ışıklı olabilir.Firmanın ambleminin veya logosunun
kapladığı alan bu oran içindedir.
Sanayi tesisinin kendi mülkiyetinde kalmak şartı ile ayaklı levha konulabilir.Levhanın
büyüklüğü önünde bulunan yapı cephesinin %50’sini ve 10m²’yi geçemez.Ayaklı tanıtıcı
levhalar yapıya komşu mülkiyet ve yol kenarına en az 5 metre uzaklıkta konumlandırılacaktır.
Sanayi alanlarında, sanayi tesisinin çatısında birden fazla reklam ve tanıtıcı pano
bulunamaz.
Tesisin çatısı varsa, panonun yüksekliği %33 eğimle oluşacak mahya yüksekliğini
geçemez.
Tesisin çatısı yoksa, panonun yüksekliği %33 eğimle oluşacak mahya yüksekliğini
geçemez.
Tesisin çatısına reklam panosu konulması durumunda panonun boyu, tesisin cephesinin
%30’undan büyük olamaz.Bu pano tesiste bulunan birimlerce eşit şekilde kullanılacaktır.
BÜFELER
Madde 14: Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve
benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan reklam tabelaları yüksekliği, satış birimi kat
yüksekliğinin 1/3’ünden fazla olamaz.Ve her cepheye birden fazla reklam tabelası konulamaz.
Reklam panosu satış birimine yatay ve dikey çıkma şeklinde olamaz.
Bu tip
reklamların iziz, takip, denetim ve tahsili Odunpazarı belediyesinin yetkisi
sorumluğundadır.
GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN YERLER VE İNŞAAT ALANLARINA
KONULACAK REKLAM PANOLARI
Madde 15: Belediye sınırları içinde imarlı ve imarsız boş parsel ve arazi parçaları Odunpazarı
belediyesinden izin alınmadan hafredilemez ve bu alanlara toprak moloz, enkaz ve benzeri
maddeleri dökmek suretiyle görüntü kirliliğine yol açan biçimlendirmede bulunulamaz.
Görüntü kirliliğine yol açan parsel ve arazi parçalarında varolan görüntü kirliliğini
ortadan kaldırmak amacıyla Odunpazarı belediyesinin tebligatı üzerine görüntü kirliliği
meydana getiren çukurların düzgün şekilde doldurulması veya toprak, moloz, enkaz, vb.
yığıntıların kaldırılması gibi ilgili belediyelerce belirlenecek arazi kotuna getirilecek
düzenlemeler arsa sahibi tarafından yerine getirilir.Belirtilen sürede gerekli düzenleme
yapılmadığı takdirde Odunpazarı belediyesince gerekli düzenleme yapılır ve masrafları
%20fazlasıyla arsa sahibinden alınır.
İnşaat halindeki parseller ve izinli hafriyat alanlarının etrafı emniyet tedbirleri almak ve
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla en
fazla 2m. yüksekliğinde alan bütününde tek cins uygun malzemeden yapılmış paravan ile
çevrilir.Bu nitelikteki paravanlar reklam alanı olarak kullanılabilir.Paravanlara konacak reklam
malzemeleri, bunların asma şekli ve teknik özellikleri Kentsel Tasarım Birimlerince belirlenir.
Paravana üzerine reklam alınmasına izin vermek takip ve tahsilatını yapmak,
Büyükşehir Belediyesi denetimi altında bulunan yerler ile imar planlarında özel proje alanı
olarak belirlenmiş alanlarda Büyükşehir Belediyesince, diğer alanlarda Odunpazarı
belediyesince yapılır.
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BOŞ ALAN VE ARSALAR
Madde 16:Şehir içinde ve dışındaki boş alan ve arsalardaki reklam panosu ve kulelerin kirlilik
oluşturmayacak, silüeti bozmayacak şekilde konumlandırılmasına Odunpazarı Belediyesi
tarafından izin verilecektir.
Şehir içinde; üzerinde inşaat faaliyeti devam eden boş alan ve arsaların yol cepheleri
paravana sistemi ile kapatılarak, paravanın yüzeyinin %80’ini geçmemek ve siyasi propaganda
afişlerine kullanılmamak şartı ile reklam olarak kullanılabilir.Bu taktirde kullanım kira ücreti
mal sahibine Reklam Kullanım ücreti ile diğer Kanuni ödemeler Belediyeye yapılır.
Görsel kirlilik oluşturan boş alan ve arsaların maliki veya kullanım hakkı sahibinden izin
alınarak onaylı imar planındaki hakları saklı kalmak şartı ile Odunpazarı Belediyesi tarafından
geçici yeşil alan olarak kullanılabilir.
Paravana sisteminde kullanılan malzemenin zamanla kullanılarak çirkinleşmemesi için
boş alan arsanın maliki veya kullanım hakkı sahibi tarafından gerekli önlemler alınacaktır.
Boş alan ve arsalar; maliki veya kullanım hakkı sahibi tarafından arsa sınırları üzerinde
kalmak şartı paravana sistemi veya sıvalı duvar ile (Briket, tuğla yada beton plak ile) kapatılarak
(3194 sayılı İmar Kanununda belirtilen bahçe duvarı şartı aranacaktır.) ve yüzeyin %80’ini
geçmemek şartı ile Odunpazarı Belediyesinden izin alınarak ve siyasi propaganda afişlerine
kullanılmak üzere reklam alanı olarak kullanılabilir.
ORTAK KAMU KULLANIM ALANLARINA KONULACAK REKLAM PANOLARI
Madde 17:Yeşil alanlar, Pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde,
bunların projelerinde reklam asma yeri olarak gösterilenlerin dışında, sabit reklam asma panoları
tahsis edilerek, afiş ve pankart asılarak reklam yapılamaz.
Ortak kamu kullanım alanlarında Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin uygun gördüğü
meydanlar, parklar ve bahçeler, yeşil alanlar, kara ve demir yollarının kenarlarının çim, çiçek ve
boyu 50 cm’yi geçmeyen bodur ağaçlarla peyzaj düzenlemesi yapılarak, reklam alanı olarak
kullanılmasına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nce izin verilir.
Bu alanların bakım ve onarımı talep eden firma tarafından karşılanacaktır.
Bu alanların izni; talep edilen yerin krokisi, peyzaj projesi ve fotoğraflarıyla, Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat ve ilgili birimin onayı ile olacaktır.
Ortak kamu kullanım alanlarındaki döşeme kaplamalarında tanıtım amaçlı reklama izin
verilebilir.
Binaların zemin katlarında yapının geri çekilmesiyle oluşan portiklerin tavanları ile
portiğin yol tarafında kalan kolonların 4 yüzüne her türlü tabela, afiş, pankart ve benzeri ilanlar
asılamaz.
YAYA, TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİTLERİNE KONULACAK REKLAM PANOLARI
Madde 18: Yaya üst geçitlerinin ön ve arka cepheleri, reklam alanı olarak kullanılabilir.
Yaya üst geçitlerine asılacak reklam tabelaları korkuluk yüksekliğini geçemez.Tanıtıcı
levhalar ve panolar korkuluk alanının %40’nı geçmemek şartıyla konulabilir. Konulan bu
eleman köprü açıklığı ile sınır olup merdiven ve rampa korkuluğuna taşamaz.
Her cephede tek bir firma reklamı yer alacaktır.
Anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim koyma hakkı elde etmiş yalnızca ticari
firmaların sadece ad ve işaretleri, korkuluk cephe alanının %20’sini geçmemek şartıyla buralara
konabilir.Şahıs bağışlarıyla yapılan geçitlerde, isim plaketi geçitin iç kısmında giriş ve çıkışlar
sırasında görülecek bir yere konur.
Yaya alt geçitlerinin yan duvarları,duvar yüzeyinin %40’ından fazlasını kaplamamak
şartıyla reklam alanı olarak kullanılabilir.Bu alanlar Büyükşehir Belediyesince belirlenir.Taşıt
alt geçitlerinin yan duvarları,reklam alanı olarak kullanılamaz.
ELEKTRİK DİREKLERİ ÜZERİNE ASILAN REKLAM PANOLARI
Madde 19:Üzerine reklam panosu konulacak elektrik direkleri,yol, meydan, köprü, sokak, park
vb. yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen
ve elektrik dağıtım şirketleri tarafından konan standart elektrik direkleridir.
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Elektrik direklerine reklam astırmak isteyen elektrik dağıtım şirketleri, ilgili belediyeden
izin almadan bu direkleri kiraya veremezler, kira süresini kapsayan yıllara ilişkin tahsis ücretleri
ilgili belediyeye yatırılmadan reklam panosu vb. asamazlar / koyamazlar.
Elektrik direklerini kiralayanlar, ilgili elektrik dağıtım şirketiyle yapmış olduğu kiralama
kontratı, Üçüncü şahıslara verilebilecek zararlara karşı sigorta poliçesi ve asılacak reklamın
içeriği ile ilgili bilgilerle ilgili belediyeye başvurarak izin alacaktır.
Tarihi, sanatsal ve prestij alanı olan yer ve bölgeler, Porsuk’un şehir için de kalan
kesimde,köprüler ile meydanlardaki elektrik direklerine reklam levhaları asılamaz.
Odunpazarı Belediyesinin sorumluluk alanlarında bulunan elektrik direkleri Odunpazarı
Belediye Encümenince belirlenecek güzergahlarda ve yine bu yönetmelikte tek tip ölçü ve
şekilde yapılmak, araç trafiğini tehlikeye düşürmeyecek bölgelere konulmak, araç ve yayalara
zarar vermeyecek nitelikte olmak ve ışıklı yapılmamak kaydıyla reklam alanı olarak
kullanılabilir.Yapılacak reklamın tasarımı için ayrıca proje hazırlanır ve Odunpazarı Kentsel
Tasarım Biriminin onayı alınır.
Elektrik direklerine konacak reklam panolarının tahsis ücreti Odunpazarı Belediye
Encümenince belirlenir ve Büyükşehir Belediyesince tahsil edilir.

Elektrik direklerine konacak reklam panoları;
a) Direk ve levha arasında 0,10m. ara, levha altı ile zemin arasında araçlara tahsisli yerlerde
5m., yaylara tahsisli yerlerde ise 4m. yükseklik bırakmak kaydıyla en fazla 0,90x1,25m.
ölçülerinde olacaktır.
b) Levhayı taşıyacak metal konsol elektrik direğine kelepçeli bilezik, vida ve somunlarla
cadde eksenine dik olarak bağlanacaktır.levhaların üzerinde konsol bağlantı kancalarının
takılacağı levha ağırlığını güvenilir şekilde taşıyacak2 adet sabit halka ve bunlara
geçecek2 adet kanca yer alacaktır.Kancalar halkaların hareketlerine imkan verecek v e
aynı zamanda levhaların rüzgar etkisiyle kancadan kurtulmasını önleyecek biçimde
düzenlenecektir.
c) Bir direğe alt alta 1’den fazla reklam panosu asılamaz.Orta refüjlerde bulunan direklere
aynı yükseklik ve ölçülerde iki yönlü levhalar asılabilir.
d) Reklam levhaları paslanmayan yada pasa karşı korunmuş, dış hava koşullarına
dayanıklı,kısa sürede bozulmayan malzemelerden imal edilecektir.
TOPLU TAŞIM ARAÇLARI VE DURAKLARINA KONULAN REKLAMLAR
Madde 20: Özel araçlar, ait oldukları kuruluşun dışındaki herhangi bir ürün veya hizmet
reklamı aracı olarak kullanılamaz.
Kamu ve özel toplu ticari taşıma aracı olarak kullanılan taksi,minibüs, midibüs,otobüs ve
hafif raylı sistem araçlarının içi ve dışı ile bunlara ait duraklar Büyükşehir Belediyesinden izin
almak kaydıyla reklam alanı olarak kullanılabilir.
Belediye otobüsleri, troleybüs, tramvay üzerine konan doğrudan doğruya yüzeye yapışan
film( sticker) şartı veya pano aranacaktır.Bu panoların tip ve nitelikleri, Eskişehir Büyükşehir
Belediyesince belirlenir.
Belediye otobüsleri üzerine konan reklamlarda, arka cam haricindeki sticker yan cam
üzerine taşamaz.Araçların ön camı, sinyal ışıkları, farları, plakası ve hat ismi bölümü yerlerine
hiçbir şekilde reklam alınamaz.Bir araca birden fazla reklam konulamaz.
Araçlar üzerinde bulunan reklamlarda telefon, teleks, telefaks numaraları ile adres yer
alamaz.
Duraklarda (Otobüs durağı, tren istasyonu, otobüs terminali vb.) konulacak reklamlar
için, ilgili belediyeden izin alınır.
Otobüs duraklarının sadece dar yüzeylerinin iç ve dış taraflarına reklam konulmasına
izin verilecektir.Işıklı reklam alanı olarak, araçların geliş yönünün tersindeki yan iç ve dış yüzü
ile arka iç ve dış yüzü kullanılabilir.
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Toplu taşıma araçları üzerindeki reklam ve ilanlar için Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’ndan özel şartlar üzerindeki ilan ve reklamlar için, iş yerinin bulunduğu ilgili
Belediyesinden izin alacaktır.
Odunpazarı Belediye bünyesindeki cadde ve yerlerde bulunan iş yerlerine ait aralara
konulacak her türlü reklamlar ve ilanlardan ilan reklam vergisi haricinde reklam ücreti alınır.
Ticari taksilerin tepe kısımlarına reklam konulabilir.Bir ticari taksiye birden fazla reklam
konulamaz.Bu tür reklamların izin mercii Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım
Birimidir.Bu tür reklamların tahsis ve reklam ücretleri Eskişehir Büyükşehir Belediye
meclisince belirlenir ve Büyükşehir Belediyesince tahsil edilir.
KALDIRIM VEYOL ÜSTLERİNE KONULACAK REKLAM PANOLARI
Madde 21: Kaldırım ve yol üstünde (ağaçları koruyacak şekildekiler hariç) ticari tanıtım
levhaları, bayrak ve flama direkleri konulamaz.
Odunpazarı Belediyesinin yeri ve ölçülerinin uygun görülmesi, belediyece gerekli
tedbirlerin alınması kaydıyla, sadece belediyeler tarafından kaldırıma tabela, bayrak ve flama
direkleri uygun yerlere dikilebilir.Bu durumda direğin dikileceği yaya kaldırımının genişliği 2
m.’den az olamaz.
Kaldırım veya yol kenarındaki ağaç gövdelerini koruyacak şekilde ve Odunpazarı
Kentsel Tasarım Birimince, malzemesi ve dizaynı belirlenecek koruyucu reklam elemanlarına
izin verilebilir.
PTT, sağlık kurumları, turizm danışma büroları, Emniyet kurumları ile resmi daireler
vb.’ne ait tabelalar kaldırım ve yol üstlerine Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığının
Kentsel Tasarım Merkezince izin verildiği taktirde konulabilir.
Bu tip reklamların izin, takip,denetim ve tahsili Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılır.
YÖN VE YER GÖSTERİCİ TABELALAR
Madde 22: Yön ve ter gösterici tabelalar kaldırım üzerine yerleştirilerek cadde ve sokak isim
tabelaları ile birlikte yer alacaktır.
Yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda tek bir direk üzerine yüksekte olduğu gibi
yaya trafiğini aksatmayacak şekilde iki dikme arasında daha alçak olarak da düzenlenebilir.Bir
aradaki düzenlemelerde en üstten başlamak üzere:
} Cadde, sokak isimleri
} Resmi nitelikli tabelalar(hastane, postane, okul vb.)
} Özel nitelikli tabelalar (Tarihi yerler, otel, mağaza,lokanta vb)
 Cadde, sokak isimleri mavi üzerine beyaz renkte
 Tarihi, turistik yerleri gösteren yerler sarı zemin üzerine siyah harflerle
 Sağlık kurumları beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle
 Özel yerleri gösteren tabelalar ise kendi özel renginde
 Sokak isim tabelalarının boyutları : 30cm/85cm
 Cadde isim tabelalarının boyutları : 35cm/100cm
Sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği toprak altına gömülen kısım dahil
3,5m. dir.Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinden yerden olan yükseklik 2,25m.’den
başlamalıdır.Levhaların direklere takılması halinde direğin bulunduğu yaya kaldırımının
genişliği en az 2m. olmalıdır.
Yön ve yer gösterici levhalar; ağaçlar ve diğer elemanlarla engellenmeyecek şekilde
konumlandırılacak, aydınlatmada yansıtıcı yüzey malzeme kullanılacaktır.
Cadde, sokak ve meydanlarda sadece Büyükşehir Belediye Meclisince verilmiş adlar
takılır.
Bu tabelalar ilan ve reklam vergisine tabi değildir.
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SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ REKLAMLAR
Madde 23: Araçlar veya sabit tesisler üzerine monte edilmiş her çeşit sesli yayın araçları ile
reklam yapılamaz. TV ve benzeri ekranlar veya elektronik düzenli panolar üzerinde hareketli
yazılar ile görüntülü
Olarak yapılacak reklam alanları ve boyutları, Odunpazarı Belediyesince tespit edilir. Bu tip
reklamların izin, takip denetim ve tahsili odunpazarı Belediyesince yapılır.
BEZ / VİNİLY PANKART VE AFİŞ
Madde 24: Eskişehir Valiliği veya Büyükşehir Belediye Başkanlığı kanalı ile gelen kamu
kurumları, Odunpazarı ve diğer Alt Kademe Belediyeler ile üniversite etkinliklerini içeren bez
veya vinily pankart ve afişlerin dışında, bez veya vinily pankart ve afiş asılamaz.
Bu nitelikteki bez veya vinily pankart ve afişler, sadece Odunpazarı Kentsel Tasarım
Birimince belirlenmiş boyut,biçim ve ölçülere göre yine belirlenmiş asım yerlerine asılabilir.İzin
süresi veya pankart veya afişte belirtilen etkinliğin günü geçtikten sonra afişi asan veya astıran
kurumca toplanır veya toplatılır.
Yerel ve genel seçim döneminde kullanılacak bez veya vinily pankartlar ile afilere ait
asım yerleri ve diğer uygulamalar seçim kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre
düzenlenmek kaydıyla bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
Bu tip reklamların izin, takip, denetim ve tahsili otoyollar, meydan, bulvar ve caddelerde
Büyükşehir, diğer yerlerde Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılır.
EL İLANLARI
Madde 25: Ticari amaçlı el ilanları PTT veya dağıtım kuruluşlarınca adrese teslim etmek
suretiyle dağıtılır.Umuma açık yerlerde el ilanları dağıtılması yasaktır.
İlan ve reklam vergisine tabi el ilanlarının izni ve ilanlardan tahakkuk edecek ilan ve
reklam vergisinin tahsili ve bu uygulamalara ait tüm denetim işlemleri Büyükşehir Belediyesice
yerine getirilir.İlanların içerikleri açısından izin alınması gerekiyorsa bu iş için ilgili kurumdan
gerekli izin alındıktan sonra belediyece gerekli işlem yapılır.
UÇAK, HELİKOPTER VE BALON İLE YAPILACAK REKLAMLAR
Madde 26: Uçak, helikopter ve balon kullanılarak ticari amaçlı broşür ve el ilanı atmak
yasaktır.
Uçak, helikopter,sabit veya hareketli balon kullanılarak afiş ve pankart dolaştırmak
benzeri nitelikte reklam faaliyetlerinde bulunmak izne tabidir. Bu tür reklam ve duyurular,
içerikleri açısından izin alınması gerekiyorsa bu iş için gerekli kurumdan izin alındıktan sonra,
reklam yapım izni tahakkuk edecek ilan ve reklam vergisinin tahsili ve tüm denetim işlemleri
Büyükşehir Belediyesince yerine getirilir.
YUKARIDA BELİRTİLENLERİN DIŞINDAKİ REKLAM PANOLARIVE
LEVHALARI
Madde 27: Hava alanı, istasyon, otogarlarda, stad, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik
alanlarında kullanılan reklam panoları için ilgili belediyeden izin alınır.
Lokanta, restaurant, kafe vb. işyerleri, yapı mülkiyetleri içinde; girişe yakın bir konumda
sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir ışıklı, ışıksız levha koymaya yükümlüdürler.
Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, restaurant gibi eğlence, dinlence tesisleri ile
kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı, boyalı tanıtıcı levhalar için ilgili belediyeden
izin alınır.
Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık kapalı spor tesisleri, eğlence
yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları ile
belediyenin iznine tabidir.
Binaların cephelerine, sıva ve kaplama malzemeleri yada boya ile, binayı yapan firmanın
veya müteahhidin adının yazılması yasaktır.Evvelce yazılmış olanlardan ilan ve reklam vergisi
alınır.Firmanın kapanmış olması, adres değişikliği nedeniyle bulunamaması yada müteahhidin
ölmüş olması halinde bina sahipleri/kat malikleri, ismi görüntü kirliliği yaratmadan kaldırmakla
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yükümlüdür.Aksi taktirde ilan ve reklam vergisi bina yönetiminden toptan ya da maliklerden
hisseleri oranında pay edilerek alınır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL İLKELER
UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL İLKELER
Madde 28: Reklamlar, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda aşağıda belirtilen genel ilkeler esas
alınır.
1. Bu yönetmelikte belirtilen reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden
zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl
inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek,
çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz.
2. Yönetmelikte belirtilen reklam ve ticari tanıtım levhaları ile ilanlar yürürlülükteki
mevzuata göre getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve
genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadırlar.
3. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine
kurulamaz.Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.
4. Çatı, bina cepheleri ve elektrik direklerinde kullanılacak olan reklamlar, ticari tanıtıcı
levhalar ve ilanlar, amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında telefon, telefaksını
yazabilir, adresini yazamazlar.
5. Reklam panoları ve ilan levhalarının ve benzerlerinin taşıyıcı sistem şekilleri yağmur,
rüzgar gibi dış etkilere karşı dayanıklı olacaktır.
6. Reklam panosu, tabela ve ilanların asma, bakım ve onarımı reklamı yapan firma
tarafından yapılacaktır.Bu konudaki esaslar ilgili belediye ile reklamı koyan firma
arasında yapılan bir şartname ile belirlenecektir.Yer tahsisi ve ücretin tahsili, ilgili
belediye tarafından yapılacaktır.
7. Her bir levha için ayrı izin alınır. İzin alınmayan, izni yenilenmeyen, izin şartlarına
aykırı olan, bozulan, tehlikeli görülen, estetiği olmayan veya tahrip olan ve yeniden izin
verilmesi uygun görülmeyen levhalar, yapılacak yazılı uyarıyı takiben, yazılı uyarıda
belirtilen hususların verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel
kirliliğe neden olmayacak şekilde ilgili belediye tarafından kaldırılacaktır.
8. Reklam panosu, tanıtıcı levha ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda
ilgili belediye tarafından sahibi, reklam veren veya reklam firması uyarılacaktır.Bakım
ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar ilgili belediye
tarafından kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam
sahibinden tahsil edilecektir.
9. Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerleri süresi 15 günü
aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapabilir.
10. Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları kamu mekanları
üzerinde yer alamaz.
11. Kentin silüetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek tehlike
yaratacak, estetikten uzak şekilde reklam konulamaz.
12. Kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren yüksekliği 2,5m.’nin
altında hiçbir pano, levha,tabela asılmaz ve konulamaz.
13. Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına konulacak reklam panoları ve tanıtıcı levhaların
ebat ve niteliğinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları doğrultusunda
görüş alınarak izin verilecektir.
14. Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde
yerleştirilemez.
15. Araçların üzerine hiçbir şekilde reklam panosu, tabelası ve benzerleri ile bez veya vinily
afişlerin asılmasına izin verilmez.
13

16. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçe duvarlarına tanıtıcı
işaret ve tabela konulabilir, reklam panosu konulamaz.
17. Erişme kontrollü yoların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları
içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde
ilan, reklam, tanıtım ve benzeri elemanların ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün
uygunluk görüşü alınmadan konulmasına izin verilemez.
18. Tanıtım amacıyla kullanılan ilan ve reklamların sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine
kırmızı harflerle reklam panosu, tanım levhasına izin veren belediyenin ismi, reklam
vergisi, başlangıcı ve bitim tarihlerinin yazılması zorunlu olup bu yazıları bulunmayan
panolar ilgili belediye zabıta ekiplerince kaldırılır.
19. Bez veya vinily afişlerde izin veren belediyenin ismi, izin tarihi ve numarası, başlangıcı
ve bitim tarihleri yazılması zorunlu olup, bu yazıları bulunmayan afişler ilgili belediye
zabıta ekiplerince kaldırılır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
İzin Mercii ve Denetim Yetkisi
I.BÖLÜM
İzin Mercii ve İzin
İZİN VERME YETKİSİ
Madde 29: Bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda;
1. 5216 sayılı Kanunun 7 nci Maddesinin (g) bendi gereğince, “Büyükşehir belediyesinin
yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım onarımını
sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin
yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek;
meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara
verilmesi işlerini gerçekleştirmek” görevi çerçevesinde, Büyükşehir ve Mücavir alanlar
dahilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde ve anayollardaki sabit
reklam asma panoları, ilan asma yerlerine, elektrik direkleri, büfeler, tercihli yollara konan ilan,
reklam ve tanıtım elemanlarına, izin vermeye Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilidir.
2.Odunpazarı Belediye Başkanlığı; 1. maddenin dışında kalan yerler ile her türlü yapılara
konulan ilan ve reklamlarla, toplu taşıma araçları dışındaki araçlara konan, ilan, reklam ve
tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.
Ancak, Odunpazarı Belediye Başkanlığı, metropolün görünüşünü etkileyen her türlü yapıların
sağır duvarlarına yapılacak resim, yapıştırılacak poster ve konulacak panolar için, Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın uygunluk görüşü alınmadan izin veremezler.
İZİN MERCİİ
Madde 30: Bu yönetmeliğin uygulanması için, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda
Kentsel Tasarım Birimi ve Odunpazarı Belediyesi Kentsel Tasarım Birimi oluşturulur.
Kentsel Tasarım Birimleri kent mobilyalarının, tip, şekil ve niteliğinin belirlenmesi ile
bu Yönetmelik doğrultusunda ilan, reklam ve tanıtım elemanlarının konulmasına uygunluk
görüşü verirler.
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı’nda oluşturulacak Kentsel Tasarım Birimi bir
teknik eleman (mimar, şehir plancısı, ressam,grafiker,endüstri tasarımcısı, elektrik mühendisi,
elektronik mühendisi,vb.) ilan reklam uzmanları ve belediye Başkanı’nca görevlendirilecek
uzman personelden oluşur.Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Birimi ile Odunpazarı
Belediyesi Kentsel Tasarım Birimleri koordineli olarak çalışırlar.
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
Madde 31: İlan, reklam ve tanıtım elemanlarını asmak ve dikmek için Odunpazarı Belediyesine
aşağıdaki belgelerle başvurulması zorunludur.
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Dilekçe
Adresi belirten kroki
Metin yazısı
Sigorta poliçesi(Asılacak veya konulacak levha veya panonun düşmesi, kopması
sonucu doğabilecek zararlar için üçüncü şahısların ve eşyaların sigortalandığını belirten
belgedir)
 Arsa veya bina sahibinden yada yönetiminden izin alındığına dair belge
 Proje (Aydınlatma ve taşıyıcı sistem projesi dahil )
(İlgili maddesinde Yönetmelikle istenen diğer belgeler)
İZİN BELGESİ
Madde 32: Bu yönetmelik doğrultusunda izin için;
İzin verilen firma adı ve adresi, ilan, reklam ve tanıtım elemanlarının konulacağı yer,
ilan, reklam ve tanıtım elemanlarının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim
tarihini içeren onaylı izin belgesi Odunpazarı belediyesince düzenlenir.
İzin belgesinde bulunan; izin veren belediyenin ismi, izin tarihi ve numarası, izin
başlangıç ve bitim tarihlerinin, ilan reklam ve tanıtım elemanlarının sağ alt köşelerine beyaz
zemin üzerine kırmızı harflerle uzaktan okunacak büyüklükte konulması zorunludur.
İZİN VERME SÜRESİ
Madde 33: İlan, reklam ve tanıtım elemanları için izin süresi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu Hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir.
Süre bitiminden 15 gün önce müracaatla izin alınması zorunlu olup, izin alınmadığı
taktirde, süre bitiminden 15 gün sonra ilan, reklam ve tanıtım elemanları Odunpazarı Belediyesi
tarafından kaldırılıp, el konularak demirbaş kaydedilir.

II. Bölüm
Denetim ve Gözetim Yetkisi
DENETİM YETKİSİ VE SORUMLULUKLAR
Madde 34: odunpazarı Belediyesi denetim alanında kalan meydan, bulvar, cadde ve ana
yollarda ilan asma yerleri, elektrik direkleri, büfeleriyle oto yollarda ve tercihli yollardaki
bariyerlere konulacak her türlü ilan ve reklamların vergileri ve asma şekil şartları, belediyelerin
yetki ve sorumluluk bölgesinde bulunsa dahi Büyükşehir bütününü etkileyen her türlü yerler
yapılar ve nakil vasıtaları üzerine tanıtım ve reklam amacı ile çizilerek, yapıştırılarak yapılan
resimler asılmak veya dikilmek suretiyle konulan her türlü reklam ve tanıtım elemanları çevre
ve görüntü kirliliği açısından takibi ve gerekli işlem ve uygulamaları Büyükşehir Belediyesince
yerine getirilir.
Diğer alanlardaki işlemler ilgili ilçe / Alt kademe belediyesince yerine getirilir, ancak bu
yönetmeliğin 7 ve 8. maddelerinde belirtilen yerlerde ilçe / Alt Kademe belediyelerince izin
verilecek ilan ve reklam vergisi tahsil edilecek işlemlerde hazırlanacak uygulama projesiyle
birlikte Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Birimine yapılacak başvuru ve alınacak uygun
görüşten sonra, konulacak her türlü ilan ve reklamların vergisiyle asma şekil ve şartları, tahsis
ve bakım ücretleri işlemlerinin çevre ve görüntü kirliliği açısından takibi ve gerekli işlem ve
uygulamaları, Odunpazarı belediyesi tarafından yerine getirilir ve tahsil edilir.
Yer seçimi, asılması, konulması ve yerleştirilmesi için proje gerektiren levha, direk, kule
ve benzeri reklamlar için, ilan sahibi ve projesini hazırlayan yetkili teknik eleman, levhanın
güvenliği, sağlamlığı, takıldıktan sonra ortaya çıkabilecek can güvenliği ve benzeri konulardan
sorumludurlar.
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YÜRÜTMEYE İLİŞKİN İLGİLİ KURULLAR
Madde 35: Bu yönetmelikte Büyükşehir veya ilçe / Alt Kademe Belediyelerine bırakılan karar
yetkileri Encümenler tarafından kullanılır.
Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin işlemleri tanımlayan göreve bağlı
olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Odunpazarı Belediye Başkanlığına bağlı
birimlerce yerine getirilir.
Bu yönetmeliğe göre yapılmış işlemlerin idari mali kontrolü ve denetlenmesi Büyükşehir
ve Odunpazarı Belediyesi Zabıta ve Mali birimlerince yerine getirilir.
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 36: İzinsiz olarak veya bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılan reklamlarla,
belirlenmiş reklam yer ve elemanları ile ölçüleri dışında, binalar, elektrik direkleri, telefon
kabinleri ile dağıtım kutuları, trafolar ve benzeri her türlü kamu malları üzerine yapıştırılan
reklamlar ilanların meydana getirdiği görüntü kirlilik ve kamu malına verilen zarardan dolayı
yapılacak yaptırımlardan reklam yada ilan sahibi kişi veya firma doğrudan sorumludur.
Ayrıca; İzinsiz konulan ilan, reklam ve tanıtım elemanları;
a-Büyükşehir Belediyesi ve İlçe / İlk kademe belediyelerinin yetki alanlarında
bulunuyorsa 5216 sayılı kanunun 7. maddesi, 5393 sayılı kanunun 15/n maddesi, 775 sayılı
kanunun 18. maddesi ve ilgili mevzuata göre işlem yapılarak ilgili belediyece kaldırılır.
b-Her türlü yapılara konulanlara 3194 sayılı kanunun 40 ve42. madde hükümleri
doğrultusunda işlem yapılarak ilgili belediyece kaldırılır.
c-Bu ilan ve reklam tanıtım elemanlarını koyanlar için 1608 ve 151 sayılı kanun ile 2464
sayılı kanuna göre işlem yapılır.Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda ayrıca
işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.
GEÇİCİ MADDE :
Bu yönetmelik değişikliği yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.Ancak;
1) İlan Reklam Tanıtım Yönetmeliğinin değiştirilen 9. maddesinde belirtilen çatı
reklamları, bu yönetmelik değişikliğinin kabulünden sonra, 60 gün içerisinde mevcut pano,
tabela ve levhalar ilgili belediyece kaldırttırılır.Pano, tabela ve levhalar bu süre içinde
kaldırılmaz ise ilgili belediyece kaldırılır ve masrafları % 20 fazlasıyla bina yönetiminden tahsil
edilir.
2) İlan reklam tanıtım yönetmeliğinin değiştirilen 7. maddesi, 8. maddesi, 10. maddesi,
11. maddesi ve 12. maddesinde belirtilen mevcut reklam, pano, levha, tabela ve ilanlar;
31.12.2006 tarihine kadar yönetmeliğe uygun hale getirilir. Süresi içinde yönetmeliğe uygun
hale getirilmeyen reklam, pano, levha, tabela ve ilanlar ilgili belediye tarafından kaldırılır.
Belediye tarafından kaldırılan tabela ve ilanlar için yapılan masraflar %20 fazlası ile reklam
sahibi, işyeri sahibi veya bina yöneticisinden tahsil edilir.
3) 31.12.2006 tarihine kadar belediyelere başvurup yeni pano, tabela,levha ve ilan
verecekler, bir mağduriyete yol açılmaması için yönetmelik değişikliğine uygun olarak iş ve
işlemleri yaptırmakla yükümlüdürler.
Madde 37: Reklam İnceleme ve tahsis ücretleri her yıl Odunpazarı Belediye Meclisi’nce
belirlenir.Reklam ve tabelalarla ilgili bu yönetmelik dahil diğer mevzuat ve kurallara uymayarak
çevre kirliliği yaratanlara 3194 İmar Kanununun 40 ve 42 nci maddesi uyarınca cezai işlem
yapılır.
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SON HÜKÜMLER
Yürürlük
Bu yönetmelik Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclisi’nin onayı ve mahalli gazetelerden
birinde yayımı takip eden günde yürürlüğe girer ve bundan önce, bu konuda yürürlükte bulunan
yönetmelikler yürürlükten kalkar.
Yürütme
Bu yönetmelik hükümlerini, sınırları içinde Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı ve
ilgili alanları için Büyükşehir Belediye Başkanlığı yürütür.

17

1999-2000 YILI İÇİN KULLANILACAK İNCELEME ÜCRETLERİ
Geçici Madde 1
1999-2000 mali yılı için geçerli olan Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyesince izin verilen
reklam elemanlarından alınacak kontrol ve inceleme ücretleri ilan ve Reklam Vergisi Hariç
olarak aşağıda çıkarılmıştır.2000 yılı kontrol ve inceleme ücretleri Odunpazarı Belediye
Meclisince belirlenecektir.
Özel araçlar üzerine konulan ilan ve reklamlardan
Yerinde muayene ve kontrol ücreti
Bir araç üzerindeki alan toplamı 1m2 ‘ den küçük ise 20.000.000 TL .Yıllık
Bir araç üzerindeki alan toplamı 5m2 arası ölçüde ise 50.000.000 TL. Yıllık
Bir araç üzerindeki alan toplamı 5m2’ den fazla ise 100.000.000 TL. Yıllık
Yıllık
Elektrik direklerine asılan
reklam
Panosunun her biri için*

Yerine Muayene ve
Kontrol Ücreti
(YTL)

Konstrüksiyon Yapısı
İnceleme Ücreti
(YTL)

Elektrik Tesisat
Kontrol Ücreti
(YTL)

Sabit reklam panoları, bilboard,
çeşitli kule, pano vb. m2’si*
Her türlü çatı reklamlarının
m2’si
Dış cephe, Duvar reklamları ve
panoların m2’ si
Özel mülkiyete konan reklam
panoları m2’ si
Umuma ait yerlere konan her
türlü reklam m2’ si
Yaya, taşıt alt – üst geçitlerine
konacak reklam elemanlarının
m2’ si
Ağaç koruyucularına koyulacak
reklam elemanları m2’ si
Büfelere konulacak reklam
elemanlarının m2’ si
Bu yönetmeliğin 15. madde
kapsamı elemanlarının m2’ si
Ticari taksilerde tepe reklamı*

(NOT: Yıllık antlaşma yapılmışsa ve devamı isteniyorsa, ikinci ve daha sonraki yıllar için aynı
reklama ait Konstrüksiyon Yapısı İnceleme Ücreti ve Elektrik Tesisatı Kontrol Ücreti alınmaz.)
 Belirtilen yerlerdeki reklam elemanları için reklam tahsis ücreti alınır.Reklam Tahsis
Ücreti, Odunpazarı Belediye Meclisi tarafından belirlenir.
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REKLAM TAHSİS ÜCRETLERİ (YILLIK)
Elektrik direklerine reklam asma ve tahsis
1. Derecedeki yerler için
2. Derecedeki yerler için
3. derecedeki yerler için
Umuma ait yerlere konacak reklam
elemanlarından
Büfeler
Yaya, taşıt alt-üst geçitlerine konacak reklam
elemanlarından
Sabit reklam panoları, bilboard,çeşitli kule,pano vb.
elemanlardan değişik yönlere bakan her cephesi için

Ticari taksi üzerine konulacak araç tepesi
reklamları.
Geçici Madde 2
Kentsel Tasarım Birimleri
Bu yönetmelikte adı geçen Kentsel Tasarım Birimi en geç yürürlüğü takip eden bir ay
içerisinde oluşturulur ve faaliyete geçirilir.
Geçici Madde 3
Mevcut Reklam, Pano, Levha ve İlanlar
Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce mükellef olup vergisini ödemekte olan tanıtım
amaçlı pano veya tabelalardan yönetmeliğe aykırı olanları 01.06.2000 tarihine kadar yönetmeliğe
uygun hale getirilir.Süresi içinde yönetmeliğe uygun hale getirilmeyen pano veya tabelalar
Odunpazarı Belediyesi tarafından kaldırılır.
Mükellef olmayanlar, vergisini ödemeyenler ile bu yönetmeliğe aykırı olanlar
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yönetmeliğe uygun hale getirilir.Aksi
taktirde Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda kaldırılır.
Belediye tarafından kaldırılan tabela ve levhalar için yapılan masraflar %20 fazlası ile
reklam veren veya reklam kuruluşu tarafından tahsil edilir.
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