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İmar Planları doğrultusunda planlanmış ve kamu hizmetine ayrılmış yol, yaya yolu, 
meydan, yeşil alan, park, rekreasyon alanı gibi kamusal açık alanlar, kentimizde 
yaşayan vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmeleri ve dinlenme/eğlenme aktivitelerini 
gerçekleştirmeleri amacıyla oluşturulmuş alanlardır.
Bu alanlar aynı zamanda kamu kurum/kuruluşları ile tüzel kişiliklerin sosyal, kültürel, toplum-
sal, sanatsal ve sportif etkinlik ve tanıtımlarının gerçekleştirilebileceği açık mekânlardır.

Bu broşür:
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk sahasında kalan açık kamusal mekânların 
geçici ve süreli olarak kullanılabilmesi ve etkinliklerin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla izlenecek yol ve kullanım esaslarını açıklayarak kentsel yaşam kalitesinin artırılması 
amacıyla hazırlanmıştır.



YASAL DAYANAK

Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği 
esaslarına göre etkinlik talepleri değerlendirilmektedir.

.

KAMUSAL ALANLARIN GEÇİCİ VE SÜRELİ OLARAK
KULLANIMINA AİT ESASLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk sahasında kalan rekreasyon alanı, park meydan vb. 
gibi kentsel ve kamusal açık alanlar; kent kültür ve sanatının katkısı olacak kamu kurum ve  kuruluşları 
tarafından yapılan ve desteklenen sosyal ve toplumsal yararı bulunan etkinlikler için geçici ve süreli olarak 
ilgili yönetmelikler  kapsamında kullanılabilmektedir. 
Bu etkinlikler Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olan  İzmir Büyükşehir Belediyesi “İlan ve 
Reklam Yönetmeliği Esasları’na” göre değerlendirilmektedir. Konser, tanıtım, sosyal projeler ve yardımlar, 
anma, kutlama, tören, festival, sergi, sportif faaliyetler gibi konularda düzenlenen ve kamusal yarar taşıyan 
organizasyonlar Belediyemiz birimlerinin görüşleri alınarak, Başbakanlık makamının onayı ile izinlendirile-
bilmektedir. 
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ’NİN
Açık Alan Tanıtım Aktiviteleri

Madde 32: Açık alanlarda herhangi bir kurum ve kuruluşunun tanıtımını yapmak amacı ile düzenlenecek 
olan aktiviteler (görsel şovlar, gösteriler, tanıtım konserleri, vb.) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin izni 
alınarak gerçekleştirilebilir.
  Aktiviteyi gerçekleştirecek kişi, kurum ve kuruluşlar, aktivitenin niteliği ile birlikte aktivitenin yapılacağı 
yer, tarih, saat ve aktivitenin kapsayacağı süreyi yazılı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmek ve 
izin belgesi almak zorundadır.

BAŞVURULARDA İZLENECEK YOL

Etkinliği gerçekleştirecek olan kurum kuruluş veya tüzel kişi/kişiler aşağıdaki adımları takip etmelidir.
1)Başvuru dilekçesi.
Etkinliği gerçekleştiren ilgilinin imzası ile yeri, saati, tarihi, amacı, süresi belirtilir.
2)Etkinlik içeriğine ait fotoğraflar, varsa ilgili kurum onayları dosyaya eklenir.
3)Başvuru dilekçesi ve dosyasındaki eklerle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube 
Müdürlüğü’ne iletilir. Tüm bu işlemler “Dilekçe Kanunu’nda” belirtilen sürelerde tamamlanır. Başvurunun 
olumlu olarak değerlendirilmesi neticesinde ilan ve reklam ile ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen reklam 
vergisi, işgal harcı vb. gibi konularda belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi ile irtibata geçilmelidir.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi
İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne ve

Başvuru  için gerekli belgelere:
https://www.izmir.bel.tr/Dokumanlar/165/tr

internet adresinden veya Kentsel Tasarım ve Kent 
Estetiği Şube Müdürlüğü’nün

(0232) 293 13 45
numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR 
E-posta:kentestetigi@izmir.bel.tr

KENTSEL TASARIM VE KENT ESTETİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


