
 

                                                     

 
 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ ve ALİ ÇETİNKAYA BULVARI 

KULLANIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ 
 
 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 

 
Amaç 
Madde-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Ali Çetinkaya Bulvarı’ nın 
kamu yararına öncelik tanıyan bir anlayışla yeniden düzenlenmesinde bu alanların 
kullanımına ilişkin esasları belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde -2 Bu Yönetmelik Talatpaşa Bulvarı ile Alsancak Limanı’na kadar olan Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi ile Ali Çetinkaya Bulvarı’ nın Talatpaşa Bulvarı ile Gündoğdu Meydanı 
mevcut parsel cepheleri ve arasında kalan kısımlarında yapılacak her türlü mekan 
düzenlemesi ile alanın kullanımına ilişkin tanım ve esasları kapsamaktadır. 
 
Yasal Dayanak 
Madde-3 Bu Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun Üçüncü Bölüm 
Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlukları Madde 7’ nin “g” bendine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 5393 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmelikleri, 
3194 sayılı İmar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
İmar Yönetmeliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği ve bu konudaki 
mevzuatın belediyeye verdiği yetki ve görevler çerçevesinde düzenlenmiştir.  
 

İKİNCİ KISIM 
Tanımlar 

 
Madde- 4 Bu Yönetmelikte geçen; 

1) Belediye: İzmir Büyükşehir Belediyesi’ ni, 
2) Proje: Talatpaşa Bulvarı ile Alsancak Limanı’na kadar olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi 

ile Ali Çetinkaya Bulvarı’ nın Talatpaşa Bulvarı ile Gündoğdu Meydanı cepheleri ve 
arasında kalan kısımları kapsayan alanlardaki düzenlemeyi içeren projeyi,  

3) Proje Alanı: Talatpaşa Bulvarı ile Alsancak Limanı’na kadar olan Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi ile Ali Çetinkaya Bulvarı’ nın Talatpaşa Bulvarı ile Gündoğdu Meydanı 
cepheleri ve arasında kalan kısımlardaki planlanan alanı, (Bu alan iki bölümden 
oluşmaktadır. Ek:1 Kullanım Alanları Krokisi ) 

 
a) Yaya Alanları: Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Ali Çetinkaya Bulvarı’ nın cadde 

boyunca kesintisiz yaya kullanımı için ayrılmış ticari kullanım alanları dışında 
kalan alanı, 



 

b) Ticaret Alanları: Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Ali Çetinkaya Bulvarı’ nın 
cadde boyunca her iki yönde rekreasyon, eğlence ve ticari kullanımlara  
mevcut kanalet iç hizalarına kadar ayrılmış olan şeridi, 

      
 

4) Tarife: Ticaret alanlarının kullanımı için Gelir Müdürlüğü’ nce 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu kapsamında belirlenecek olan fiyat tarifesini, 

5) İşletmeci: Proje alanında bulunan ticari işletmelerin sorumlu sahiplerini, 
6) İşletme. Proje alanında bulunan ticari işletmeleri, 
7) Taahütname: İşletmecinin ticari alanın kullanımı için olan yönetmelik kurallarına 

uyacağını ve bu kural ve esasları kabul ederek imzaladığı belgeyi, 
8) Zabıta: İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ nı, 
9) Kent Estetiği Müdürlüğü: İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi 

Başkanlığı Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nü, 
10) Gelir Müdürlüğü: İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Gelir Müdürlüğü’nü, 
11) İzin Belgesi: Ticari Alanın kullanımı için Gelir Müdürlüğü’nün İşletmeciye verdiği 

(İşgal Harcı Yoklama Fişi) belgeyi, 
İfade eder. 
 
 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Uygulama Esasları 

 
İzin Alma Koşulları 
Madde -5 İşletmeciler ticari olarak talep ettikleri ticari alanın kullanımı için İzin Belgesi 
almak zorundadırlar. İzin Belgesi alabilmek için;  
 

1) Kent Estetiği Müdürlüğü’ ne yazılı olarak bir dilekçe ile başvururlar. Bu dilekçede ve 
eki dosyada aşağıda belirtilen dökümanlar yer alır: 

a) Başvuru dilekçesinde kullanmak için talep edilen ticari alanın kullanım amacı 
ile süresi (geçici – sürekli ) , işletmeci ya da işletmecilerin ad, soyadları, 
telofon numaraları,  işletmenin yeri ve adresi açıkça belirtilir.  

b) İşletmenin ilgili vergi dairesinden alınmış vergi levhası aslı ( fotokopisi ise 
ilgili vergi dairesi tarafından onaylanmış aslı gibidir kaşeli) , 

c) Konak Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nden alınmış “İş Yeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatı” aslı ( Konak Belediyesi tarafından aslı gibidir onaylı 
sureti) , 

d) İşletmeci; 
• Şahıs ise: nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Kent Estetiği Müdürlüğü 

yetkililerince nüfus cüzdanı aslı görülüp fotokopisi aslı gibidir olarak 
kaşelenip imzalanır. Aslı işletmeciye geri verilir.) 

• Şirket ise: Şirket Müdürü’ nün ve şirketin tüm ortaklarına ait nüfus 
cüzdanı aslı ve fotokopisi (Kent Estetiği Müdürlüğü yetkililerince 
nüfus cüzdanı aslı görülüp fotokopisi aslı gibidir olarak kaşelenip 
imzalanır. Aslı işletmeciye geri verilir.) 

 
e) İş yerinin ön cepheden ( köşe parsellerin her iki cephesi) fotoğrafı, 
f) İşletmecinin kullanacağı masa, sandalye, tente ve veya şemsiye ve diğer 

donanımlara ilişkin proje, katalog ya da numune,  
sunacaktır. 



 

 
        

 
2) Kent Estetiği Müdürlüğü, talebi, Yönetmelik koşulları kapsamında dosyasını yerinde 

de inceleme yaparak değerlendirir. Kullanılacak alanın krokisini hazırlayarak 
işletmenin açık alanında kullanılacak tente ve /veya şemsiye, masa, sandalye ve 
donanım gibi kullanım eşyaları için uygunluk görüşünü Gelir Müdürlüğü’ ne, Madde 
5-1 ‘deki belge dosyası ile birlikte iletir. 

3) Gelir Müdürlüğü işletmeyi yerinde işgaliye yönünde inceleyerek, işletmeciye bu 
Yönetmelik eki Taahütname’nin her sayfasını 3 (üç) nüsha olarak imzalatarak (biri 
işletmeciye bırakılacaktır). İzin Belgesi olan İşgal Harcı Yoklama Fişi’ni 2 (iki) nüsha 
olarak düzenler (biri işletmeciye bırakılacaktır). Kullanım bedelini tahsil eder. 

4) Talep edilen alanın kullanımı için verilen izin, Yönetmelik ve Taahütname 
hükümlerine uygun davranmak koşuluyla tarife gereğince kullanım bedeli ödenmiş 
süre içinde işletmeciye kullanım hakkı verir. 

5)  İmzalı ve onaylı Taahütname iş yerinin herkesin görebileceği bir yerinde 
bulundurulur. 

6) Gelir Müdürlüğü izin verilen işletmeleri, Kent Estetiği Müdürlüğü’ ne ve periyodik 
kontrollerde kullanmak üzere imzalı Taahütname örneği ve krokisi ile birlikte Zabıta 
Dairesi Başkanlığına iletir. 

 
Uyulması Gerekli Esaslar 
Madde-6 
 

A) Yaya Alanları 
 

1) Yaya yollarına taşıtların giriş – çıkış saatleri ile ticari alanların ikmal işleri Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kararı ile belirlenecektir. 

2) Yaya yollarının trafiğe açık tutulduğu saatler içinde; 
 
a- Yükleme ve boşaltma işlemleri yaya yolunun taşıt trafiğine açık olarak belirtildiği 
zaman dilimlerinde yapılabilir.  
b- Her durumda yaya dolaşımı önceliğe sahiptir. 
c- Taşıtlar en çok 10 km/saat hızla dolaşabilirler. 
d- Taşıtlar bina cephelerinden ve/veya alanındaki kent mobilyası gibi engellerden en 
az 1 metre açıkta durmak zorundadır. 
e- Yayalaştırılan bölgede konutlarda yaşayanlar için ve engelli plakalı araca sahip 
olanların yaya bölgesine giriş talebi Zabıta Daire Başkanlığı’ nca değerlendirilecektir. 
f- Bisiklet ve motosiklet kullanıcıları, yaya yollarında bisiklet/motosikletleri 
kullanmayacak, sadece kendileri için ayrılan park yerlerine bırakacaktır.  
g- Yayalaştırılan bölgede belirlenen taşıt trafiğine kapalı saatlerde araçların bekleme 
yapması ve park etmesi yasaktır. Yayalaştırılan bölgede belirlenen taşıt trafiğine 
kapalı saatlerin dışında da araçların 5 dakikadan fazla bekleme yapması ve park etmesi 
yasaktır. 

 
3) Proje alanına bakan yapılara giriş – çıkış hiçbir şekilde kapatılamaz ve engellenemez. 
4) Ticarethaneler ile vitrinlerin önü yayaların rahatça dolaşabilmeleri engellemeyecek 

şekilde düzenlenecektir. 
5) Yayaların yürüyüşünü, geçişini, dolaşımını güçleştirecek kalıcı ya da geçici hiçbir 

engel bulunamaz, bulundurulamaz, işgal edilemez. 



 

6) Düzenleme alanına UKOME’ ce belirlenecek sınırlar dışında toplam yüklü ağırlığı en 
fazla 7 ton tonajın üstünde olan aracın girmesi yasaktır. Bu tonaj üstü yük ağırlığına 
ait araçlar için Zabıta Daire Başkanlığı’ndan izin alınması zorunludur. Yaya 
bölgesinde taşıt trafiğine kapalı saatler içerisinde dışarıdan ve içeriden yükleme 
boşaltma işlemleri yapılamaz. 

7) UKOME’ ce belirlenen saat sınırlarından sonra alan içerisine bırakılmış araçların 
cezalandırılması ve çekilmesi işlemleri Zabıta Daire Başkanlığı’nca yürütülür. 

8) Kamu kuruluşlarının gereksinim gördükleri araçları başvuruları üzerine Zabıta Daire 
Başkanlığı’ndan alacakları izin ile alana giriş çıkış yapabilirler. Ancak bu araçları için 
hiçbir surette yaya bölgesini park yeri olarak kullanamazlar.  

9) Ambulans ve itfaiye gerektiğinde yaya bölgesine izinsiz girebilir. Taşınma ve ölüm 
durumlarında yine Zabıta Daire Başkanlığı’ndan alacakları izin ile alana giriş çıkış 
yapabilirler. 

 
B) Ticaret Alanları 

      1)  Bina cephesinden kanaletlere kadar olan ticari amaçlı kullanım alanları; daimi veya 
geçici bu yönetmelik kapsamında kullanımına izin verilen masa, sandalye, şemsiye ve 
konsol olarak uygulanacak tente dışında hiçbir malzeme ile kapatılamaz, 
sınırlandırılamaz. 

      2) Ali Çetinkaya Bulvarı ‘nın Gündoğdu Meydanına bağlanan ve Kıbrıs Şehitleri  
Caddesinin Talatpaşa Bulvarı ile kesiştiği köşe parsellerle ilgili                                       
kullanım alanının ve koşullarının belirlenmesi için Kent Estetiği Müdürlüğü’nden görüş 
alınacaktır. 
Ayrıca; Yönetmelikteki hususlar dışında oluşacak her türlü uygulama için Kent Estetiği 
Müdürlüğü’ nden görüş alınacaktır. 
 



 

 
 
Ek:1 Kullanım Alanları Krokisi  
 
   a-Tenteler-Şemsiyeler  
              İşyeri cephelerine yapılacak tenteler bina cephesine konsol olarak monte edilmek 

üzere, açılır kapanır şekilde ve binaya en fazla mevcut kanalet iç sınırına ( bina 
cephesine taraf) konsol olacak biçimde konumlandırılacaktır. Aynı hizada açık ve 
kapalı çıkması bulunan yapılarda tenteler açık veya kapalı çıkma dahil kanalet iç 
sınır bitimine kadardır. (Ek:1) 

 
             Tenteler  

         Tentelerde mafsallı konsol model uygulanacak olup maksimum mevcut kanalet hattı 
iç sınırına kadar sokak cephesine çıkacaktır. Teknik çizimle tentelerin x-y 
yönlerindeki sarkma boyutları gösterilmektedir.  

         Bina Cepheleri ile kanalet iç sınırının ölçüsünün 3,00 metreyi aştığı yerlerde, tente 
maksimum açıklık 3,00 metre olarak uygulanacaktır.  

         Tente genişliği dükkân cephe sınırını taşmayacak şekilde düzenlenecektir. 
         Tente renkleri Kent Estetiği Müdürlüğü’ nün önerisi kapsamında belirlenecektir. 
         Tentede hiçbir şekilde reklam, görsel malzeme, desen kullanımı yapılmayacaktır. 

 
          



 

     Şemsiyeler 
Şemsiyelerin açık halde izdüşüm sınırları, tenteler gibi cadde boyunca iç kanalet 
hizasını geçmeyecek şekilde yerleştirilecektir.  

          Bina cepheleri ile kanalet iç sınırı ölçüsünün 3,00 metreyi aştığı durumlarda da 
          şemsiyelerin maksimum açık izdüşümü sınırları kanalet iç sınırını aşmayacak şekilde  
          uygulanacaktır. 
          Şemsiyelerin monte edildikleri sistem yeterli güvenlik koşullarını sağlamalıdır. 
          Şemsiyeler tek taşıyıcı ayaklı model olarak seçilecek olup, hiçbir şekilde yere  
          sabitleme yapılmayacaktır. 

Şemsiyelerde hiçbir şekilde reklam, görsel malzeme, desen kullanımı 
yapılmayacaktır. 

        
   b-Masa ve Sandalyeler 
          İşletmeler sıra şeklinde blok oturma masa-sandalye elemanları olarak yerleştirilemez.     

Masa- sandalye üstleri kilim, halı vb malzeme ile örtülemez, kaplanamaz. Proje 
Alanı boyunca tasarım bütünlüğünün sağlanması için çok fazla desenli, aşırı renkli, 
motifli imalatlardan kaçınılması gerekmektedir. Kaplama malzemeleri yıkanabilir, 
gün ışığından solmayacak özellikte seçilecektir. Masa ve sandalyelerin açık alan 
kullanımına uygun, uçmaya veya herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek 
dayanımda olmasına dikkat edilecektir. 
Masa- sandalye ve açık alan donanımlarının gece saklanma ve depolanma koşullarına 
( kolay katlanabilir, istiflenebilir vb.) göre seçilmesi ve şartların Kent Estetiği 
Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir 
Tarihi yapı cephelerindeki uygulamalarda, yapı mimarisine uygun özenli ve uyumlu 
masa- sandalye ve donanım seçimi yapılmalıdır. 
İşletmeler, kâğıt peçete, menü, servis vb. ‘lerin uçma ve çevreyi kirletmeyi 
engelleyecek önlemleri alacaktır. 
Tüm kullanımlar; kamusal kullanımda olan kent mobilya ve donanımlarını 
kapamayacak, etrafında uygun erişim ve algılama mesafesi olacak şekilde 
yapılacaktır. ( yangın muslukları, telefon kulübeleri, aydınlatma direkleri, çiçeklik ve 
oturma elemanları gibi .) 

 
          
        c- Reklam Tabelaları ve Afişler 

Bu yönetmeliğin uygulanacağı alandaki tabelaların tümünde ve tescilli yapılara ait 
ticari alanlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği şartlarına 
uyulacaktır. Ayrıca tabelaların güvenli bir şekilde yapılmasından ve takılmasından, 
tabelayı yapan ve yaptıran eşit derecede sorumlu tutulacaktır. 
 

        d- Klima Cihazları 
Mevcut klimaların hepsinin cepheyi bozmayacak şekilde aynı hizaya alınması ve su 
çıkışlarından yola su damlamasını engellemek için kullanıcı tarafından önlem alınması 
gerekmektedir. Yeni yapılacak yapılar için İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliği ilgili maddelerine göre uygulama yapılacaktır. 

 
        e- Vitrin 

1-Vitrin, işyeri cephe genişliğini ve kitle hattını aşamaz. Hiçbir şekilde kamuya ait 
alana çıkma yapamaz. 
2-Yönetmeliğin uygulanacağı alanlarda yayanın yürüdüğü yerlerde geçici kullanım 
için bile olsa, reklam ya da tanıtım panosu, ticari levha, fiyat listesi, süsleme amaçlı 
saksı, dekorasyon elemanları konulamaz. 



 

3- Dış mekân kullanım ihtiyacı olmayan işletmelerin vitrin hakları komşuları 
tarafından hiçbir şekilde engellenemez.  
 

         f- Dış Mekan Kullanımları 
İşletmeler, Yönetmelik hükümleri kapsamında izin almak ve Belediyece saptanan 
tarifeye uygun olarak kullanım bedelini Belediyeye ödemek koşullarıyla Yönetmeliğin 
Madde-5’ de belirtilen usullerde ve Kent Estetiği Müdürlüğü’ nce saptanan ekli 
krokisinde belirlenecek işgal genişliği kadar ve bu genişliğin hiçbir şekilde dışına 
çıkmamak şartıyla kullanabilirler. Ayrıca aşağıda yer alan koşulları yerine getirmekle 
zorundadırlar: 

 
1. Masa, sandalye konulmasına izin verilen bölümlerde, hiçbir şekilde sıcak ya 

da soğuk yiyecek ve içecek üretimi ve sergilemesi yapılamaz. Bardak, çatal, 
tabak vs. için malzeme dolabı, alkollü, alkolsüz içecek sifonları, dondurma, 
pasta dolapları, sergileme ünitesi vb. elemanlar yer alamaz. Servis dışında 
açıkta yiyecek ve içecek bulundurulamaz. Elektrikli ya da elektriksiz hiçbir 
servis donanımı koyamazlar. 

2. Ticaret alanlarında dış mekân kullanım sınırları kanalet iç sınırını 
geçmeyecek, kanaletler kapanmayacak şekilde olacaktır. 

3. Ticaret alanlarında dış mekân kullanımlarında herhangi bir döşeme (yol 
kotundan yüksek zemin, ahşap döşeme, halı v.b.) uygulaması yapılmayacaktır. 

4. Ticaret alanlarında dış mekân kullanım sınırları dışına geçici kullanım için 
bile olsa reklam ya da tanıtım panosu, ticari levha, fiyat listesi, süsleme amaçlı 
çiçek, bitki, dekorasyon, sergi ve satış elemanları gibi hiçbir nesne konulamaz. 

5. Proje alanında proje bütünlüğü içinde tasarımı yapılmış olan aydınlatma 
elemanları, telefon kulübesi, çöp kutusu, çiçeklik, reklam tanıtım panosu gibi 
kentsel mobilya niteliğindeki donanımlar dışında aynı amaca yönelik kalıcı 
veya geçici nesneler kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde kaldırılır/kaldırtılır. 

6. Proje alanında mevcut ve proje kapsamında dikilecek ağaçlar ve bitkiler 
dışında herhangi bir ağaç/bitki kullanılamaz. Proje kapsamında proje alanına 
konulan elemanlara ve kent mobilyaları üzerlerine hiçbir eklenti yapılamaz.   

7. Özel günler ve geçici etkinlikler nedeniyle Belediyeden izin alınan durumlar 
dışında hiçbir sesli yayını yapılamaz. Saat 23.00’ dan sonra elektronik cihaz 
ile müzik dahil, hiçbir ses yayını yapılamaz, gürültüye ve çevrede rahatsızlığa 
yol açacak hiçbir etkinlikte bulunulamaz. 

8. İşletmeler, kendilerine belirlenen sınırları taşamaz ve sınırları dahilinde 
sergiledikleri işgallerin yüksekliğini sağında ve solunda bulunan işletmelerin 
faaliyetini ve görüntüsünü engellemeyecek şekilde düzenlemek zorundadır. 

9. Lokanta, pastane, kahvehane, kafe, içecek işlevli gibi ticaret alanlarında dış 
mekân kullanımlarında işletmeciler kendilerine ayrılan yer ve çevresinin 
temizliğinden, işletmesinin önü ve yakın çevresinde varsa bitkilerin 
bakımından sorumludur. 

10. İşletmelerin günlük kullanımda ve olabilecek etkinlikler sırasında müşteriler 
ve katılımcılar tarafından söz konusu alana verilecek zararlardan tamamen 
işletme sahibi ve etkinlikleri düzenleyenler sorumludur. 

      
Geçici Etkinlikler 
Madde 7-   İşletmelerin kullanımına verilmemiş kesimlerde Belediyenin izni ve belirleyeceği 
sürede geçici olarak çeşitli etkinlikler yapılabilir. Bunun için etkinliği düzenleyenlerce, 
Belediyenin gösterdiği yerin kullanım bedelini tarife uyarınca ödenmesi gerekir. Bu 



 

kesimlerdeki etkinlikler süresince standartları Belediyece belirlenmiş güneş ve yağmura karşı 
koruyucu geçici donanımlar kullanılabilir. 

Etkinlikler süresince etkinliği düzenleyenlerce yiyecek-içecek satışı yapılamaz. 
Etkinliği gerçekleştirenler Belediyece yaptırılmış donanımların gece ve gündüz korunması ile 
temizliğinden sorumludur ve ses görüntü ve çevre kirliliğine karşı önlem almakla 
yükümlüdür. 
 
Alanda Yapılacak İnşaat Çalışmaları 
Madde 8- Yaya bölgesinde inşaat izni alan inşaat sahipleri, bölgeye inşaat malzemesi araç ve 
gereçlerini getirebilecekleri saatleri belirleyen bir izin belgesini almak zorundadır. Alanın 
bakım, onarım, işletme ve denetiminden sorumlu Belediye'nin Zabıta Daire Başkanlığı’ ndan 
belli bir araca ait alınacak bu geçici süreli izin belgeleri, bölgeye girerken taşıtın ön camında 
bulundurulacaktır. 
 
3194 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak inşaat sahipleri aşağıdaki koşullara 
uyacaktır: 
 
                 1- Yaya bölgesinde inşaat sahiplerince mevcut yol ve diğer tesisatı bozmayacak  
                      önlemler alınmadıkça, inşaat makineleri ve taşıtlar bu alana giremezler. 
                 2- Yaya bölgesine hasar verilmesi halinde hasar, sorumlusu tarafından ivedilikle 
                      giderilecektir. 
                 3- İnşaat sırasında, hiçbir koşulda yaya ve araç trafiğini aksatacak bir uygulama 
                      yapılamaz. 
                 4- İnşaatın cephesi, teknik koşullara uygun olarak, tehlike yaratmayacak biçimde  
                      örtülür. 
                 5- İnşaat sahibi gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur. 
 
 
 
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
 
Yaptırımlar 
Madde-9  
 

1) İşletmeciler, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere ve Taahütname’ye uymamaları, 
tarife gereğince belirlenen kullanım bedellerini ödememeleri veya zamanında 
ödememeleri durumlarında yazılı olarak uyarılırlar. 

2)  İşletmecilerin, yapılan uyarılara verilen süreleri dahilinde uymamaları durumunda 
alanın kullanımı için verilen izinleri Belediye tarafından iptal edilir.  

3) İzni iptal edilen alandaki malzeme ve donanımlar İşletmeci tarafından yapılan tebligatı 
takiben en çok 7 gün içinde kaldırılmak zorundadır. Kaldırılmadığı durumunda 
Belediye tarafından kaldırılır. Kaldırılma masrafları, %20 fazlasıyla işletmeciden 
tahsil edilir. 

4) Mücbir nedenlerle oluşabilecek durumlarda, Belediyemizce tüm düzenlemelerle ilgili 
iptaller ( geçici- kalıcı) yapılabilecektir.  

 
 
 



 

Tarife 
Madde -10 Belediyece kullanım İzni verilen alanın her metrekaresi için, işletmeye alkollü 
içki satıp satmadığına göre belirlenecek olan fiyat tarifesi uygulanır. Belediyenin tarifeden 
doğan ve doğacak tüm hakları saklıdır. 
 
Yürürlük 
Madde-11 Bu Yönetmelik ve Taahütname örneği Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul 
edildikten sonra yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde-12 Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ ve ALİ ÇETİNKAYA BULVARI 

KULLANIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ 
TAAHÜTNAMESİ 

 

İzin Belgesi Düzenlenen Tarih: 

İşletmenin Yeri: 

İşletmenin Adı: 

İşletmenin İş Konusu: 

İşletmeci / İşletmecilerin ad ve soyadları/T.C. Kimlik No: 

 

İşletmeci/ İşletmecilerin adres/ telefon no: 

 

 

................................................................işletmesi için alınan izin kapsamında ve bu konudaki 
mevzuatın belediyeye verdiği yetki ve görevler çerçevesinde, bu “Taahütname”nin eki 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Ali Çetinkaya  Bulvarı 
Yönetmeliği’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin tüm 
hükümlerini ve eklerini okudum ve kabul ediyorum.  

 

İşletmeci/ İşletmeciler 

İmza 

 

 

 

 

 
 
EK. 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Aliçetinkaya Bulvarı Yönetmeliği 
EK.2 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürlüğü’nce hazırlanmış kullanım alanı krokisi 
EK.3 İzin Belgesi 
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