T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü

Ayaklı Tanıtım Panosu/Totem İzin Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
“İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri kapsamında
Ayaklı Tanıtım Panosu/Totem yapılması için aşağıdaki belgelerle başvurulması gerekmektedir.
1) Dilekçe ve Yetki Belgesi
a) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı sahibinin (veya vekalet sahibinin) imzası ve talebinin bulunduğu
dilekçede işyeri unvanı ile tanıtım aracının konulacağı adres ve ayaklı panoda/totemde yer alan ibare
belirtilecektir.
b) Dilekçe sahibi şahıs ise nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil yetki belgesi ve
nüfus cüzdanı fotokopisi (vekil olması durumunda ayrıca vekaletname ve imza sirküleri fotokopisi)
dilekçeye eklenecektir.
2) Fotoğraf ve/veya Ölçülü ve Renkli Tasarım Örneği, Kroki
Ayaklı panonun/totemin konulacağı alanın geniş açıdan ve üç noktadan çekilmiş fotoğrafları, ayaklı
panonun göründüğü cephe fotoğrafı üzerinde fotomontaj tekniği ile hazırlanmış, ölçülü ve renkli
tasarım örneği ile ayaklı panonun/totemin yerinin belirtildiği kroki teslim edilecektir.
3) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi
4) Ayaklı tanıtım panosu/totem bakım, onarım ve kaldırma taahhütnamesi
İşyeri sahibi veya reklam firması tarafından taahhütname düzenlenecektir.
5) 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası fotokopisi
Ayaklı panonun/totemin bulunduğu yere ve üçüncü şahıslara verebileceği hasarlara karşı işyeri ruhsat
sahibi (reklam veren) tarafından, izinlendirme süresi ile sınırlı 3. şahıs mali mesuliyet sigortası
yaptırılacaktır.
6) Bina/site yönetimi veya mülk sahibi/sahiplerinden alınacak izin belgesi
Ortak kullanımlı veya tamamı tek kullanımlı yapılarda faaliyet gösteren işletmeler tarafından kendi
mülkiyet alanı içerisine konulacak ayaklı pano/totem için bina/site yönetiminden, bina/site yönetimi
olmayan koşullarda ise mülk sahibi/sahiplerinden noter onaylı izin belgesi alınacaktır.
7) AYKOME’den alınacak kazı izin belgesi
Kazı yapılacak alanda altyapı ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığına dair kazı izin belgesi alınacaktır.
(Bu belge gerektiğinde talep edilecektir.)
8) Tanıtım panosunun fenni mesul onaylı statik hesap ve teknik çizimleri (Totem için)
9) Tanıtım panosunda aydınlatma yapılması durumunda aydınlatma ile ilgili onaylı elektrik
projesi (Totem için)
10) Binanın, ilçe belediyesi tarafından onaylanmış numarataj krokisi
(Bu belge gerektiğinde talep edilecektir.)
11) Konulması istenilen/yerinde mevcut tanıtım panosunun bina kitlesi, imar hattı ve parsel
sınırını gösterir koordinatlı ve onaylı ölçü krokisi . (Totem ve ayaklı pano için)
(Bu belge gerektiğinde talep edilecektir.)
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T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne
Konu: “Ayaklı tanıtım panosu” / “Totem” hakkında
.......................................................................................................................................................
..........……………...................................................................……................................./İZMİR
adresinde bulunan ….………………………..………………………………………………….
unvanlı iş yerime ait …………………………………………………………...……….….….
ibareli ayaklı tanıtım panosu/totem önerisinin incelenerek izin verilmesini arz ederim.
…/…/20...
Ad / Soyad
İmza / Kaşe

İşyeri Tel
Cep Tel
Faks/e-posta
Ekler :

:
:
:

:
:

AYAKLI TANITIM PANOSU/TOTEM
BAKIM, ONARIM VE KALDIRMA TAAHHÜTNAMESİ

……………………………………………………………………...…..……………….. İZMİR
adresinde faaliyet gösteren işyerimin ön bahçesinde bulunan .....................................................
…………………………………………………………………….……….ibareli ayaklı tanıtım
panosunun/totemin izin süresince kullanımı sırasında bakımının, onarımının ve temizliğinin,
bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi veya izin süresi bitiminde izninin yenilenmemesi
halinde kaldırılmasının ve kaldırılması sebebiyle oluşabilecek tüm hasarların giderilerek, bakım
ve onarımının tarafımca yapılacağını taahhüt ederim.

…/…/20...
Ad / Soyad

:

İmza / Kaşe

:

