BELEDİYELER YASASI
(51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı
Yasalar)
Madde 88 ve 133 AltındaYapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Belediyeler Yasası'nın 88’inci ve 133'üncü
maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, Lefke Belediyesi İlan, Reklam ve Levha Resmi Tüzüğü olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Tefsir

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
"Belediye", Lefke Belediyesini anlatır.
"Belediye Meclisi", Lefke Belediye Meclisini anlatır.
“Reklam”, Işıklandırılmış olsun veya olmasın reklam niteliğini taşıyan veya tamamen veya
kısmen reklam, ilan veya yön gösterme amaçları için kullanılan (tamamen anıtsal amaçlar için
kullanılanlar hariç) herhangi bir sözcüğü, harfi, modeli, işareti, afişi, tahtayı, duyuruyu, ilanı,
yaftayı, posteri, aygıtı veya örneği veya temsil niteliği olan herhangi bir şeyi kapsar ve
yukarıda öngörülen kurallar saklı kalmak koşuluyla, reklamların teşhiri için kullanılan veya
kullanılmak üzere uyarlanan, sabit veya taşınabilen, herhangi bir reklam tahtasını veya
benzeri bir yapıyı da kapsar ve reklam teşhirine yapılan atıflar ona göre yorumlanır.
“Reklam Tahtası”, Üzerinde reklam teşhir etmek amacıyla dikilen herhangi bir tahtayı,
panoyu veya yapıyı anlatır.
"Satış Noktası (Yeri) Reklamı", Fiilen malların satıldığı yerlerde herhangi bir iş, meslek,
ticaret veya uğraşı doğrudan doğruya ilgilendiren reklamı anlatır.
İKİNCİ KISIM

Belediye
3.
Reklam
Tahtası İle İlgili
İzin Alma
Zorunluluğu

(1)

Belediyenin reklam tahtası üzerine reklam koymak ve/veya asmak isteyen kişi
Belediye’den yazılı izin almak zorundadır.

(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen yazılı izni almak için müracaat etmek isteyen kişi
bu Tüzüğe ekli EKI’de düzenlenen dilekçeyle başvurusunu Belediye’ye yapar.
Belediye Meclisi başvuru sahibinin dilekçesini inceledikten sonra uygun görürse izin
verebilir.

(3)

Belediye Meclisi, Belediye reklam tahtasına reklam konmasına ve/veya asılmasına izin
verirken bunların büyüklük ve şekillerini saptayabilir.

(4)

Yazılı izin bu Tüzüğe ekli EKII’de düzenlenen izin formuna uygun olarak verilir.
Belediye Başkanı veya Belediye Başkanının yetkili kıldığı kişi tarafından imzalanır.

(5)

Bu Tüzüğün 6’ncı maddesinde düzenlenen resimler ödenmedikçe başvuru sahibine
Belediye reklam tahtasına reklam koymak ve/veya asmak için, izin verilmez.

Özel Reklam
Levhaları İçin
İzin Alma
Zorunluluğu

4.
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Özel Reklam
5.
Levhasının
Dikilmesi Veya
Asılması İle
İlgili Uyulması
Gereken
Kurallar

(1)

Belediye sınırları içerisinde özel reklam levhası dikmek veya asmak isteyen kişi
Belediyeden yazılı izin almak zorundadır.

(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca yazılı izin almak için müracaat etmek isteyen kişi bu
Tüzüğe ekli EKIII’te düzenlenen dilekçeyi iki kopya halinde doldurarak başvurusunu
Belediyeye yapar ve aşağıdaki bentlerde belirtilen belgeleri de dilekçeye ekler.
(A)

Özel reklam levhasının büyüklüğü (Ebatları),

(B)

Özel reklam levhasının dikileceği yerin krokisi,

(C)

Özel reklam levhasının şekil ve planları, ve

(Ç)

Özel reklam levhası dikilecek veya asılacak yerin sahibi olduğunu ispat eden
belge. Ancak özel reklam levhasının dikileceği veya asılacağı yerin sahibi
değilse, ilgili yerin mal sahibiyle yaptığı sözleşme.

(3)

Belediyeden yazılı izin alınmadıkça işyerine ait olsa bile işyerinin yan duvarına özel
reklam levhası asılamaz ve/veya resim ve sair reklam yazısı yazılamaz ve/veya
asılamaz.

(4)

Yukarıdaki 2’nci fıkra uyarınca dilekçeyi inceleyen Belediye Meclisi , Reklamların
Teşhiri (Denetim) Yasası'nın 9’uncu maddesi ile Belediyeler Yasası'nın 88’inci madde
kuralları uyarınca özel reklam levhası dikilmesine izin verebilir veya reddedebilir.

(5)

Belediye Meclisi , özel reklam levhası dikme veya asma izni verebilmek için dilekçe
sahibinden levha büyüklüğü, şekli, rengi ve benzeri hususlarda değişiklik yapmasını
isteyebilir.

(6)

Dilekçenin tasvip veya reddolunduğu, 2 suret halinde sunulmuş olan örnek "C" üzerine
işlenir ve bir sureti dilekçe sahibine verilir.

(7)

Belediye tarafından belirlenen hususlara uymadıkça ve bu Yasanın 6’ncı maddesinde
düzenlenen resimler Belediye veznesine ödenmedikçe dilekçe sahibine özel reklam
levhası dikmek veya asmak için izin verilmez.

(1)

Belediye sınırları içerisinde herhangi bir kişi, Belediyenin onayı ile, kendi arazisi içinde
veya işgal veya tasarrufunda bulundurduğu veya içinde çalıştığı bir arazide, bir reklam
tahtası üzerinde veya başka biçimde bu gibi bir arazide yapılan herhangi bir iş, meslek,
ticaret veya uğraşıyı doğrudan doğruya ilgilendiren satış noktası (Yeri) reklamını
teşhir etmesi yasaldır.

(2)

Ancak;
Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca teşhir edilen satış noktası
(Yeri) reklamı;

(A)

Herhangi bir sokağın bir ucundan diğer ucuna doğru ve/veya sokağın bir
kenarından diğer kenarına doğru asılamaz;
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(3)

(4)

(B)

Alt kısmı sokağın yüzeyinden oniki ayaktan daha az bir yükseklikte ise, sokağa
doğru asılamaz ve/veya sokağa doğru çıkıntı yapamaz;

(C)

Alt kısmı sokağın yüzeyinden oniki ayaktan fazla ise sokağa doğru çıkan
ve/veya asılı olan kısmı altmış santimetreden fazla olamaz.

(A)

Reklamların Teşhiri (Denetim) Yasasının 9’uncu maddesi kurallarına bağlı
kalınması şartı ile Belediye herhangi bir satış noktası (yeri) reklamının teşhir
edilmesini onaylayabilir veya reddedebilir.

(B)

Belediye, satış noktası (yeri) reklamının teşhirini onaylarken bu satış noktası
(yeri) reklamının teşhirine veya uygun bir biçimde bakımına ilişkin şartlar
koymaya yetkilidir.

Yukarıdaki (1)’inci ve (3)’üncü fıkra kurallarına bakılmaksızın, yukarıdaki (2)’nci
fıkrada belirtilen gerekleri taşıyan herhangi bir satış noktası (yeri) reklamı;
(A) Reklam teşhir eden kişinin mülkiyetinde veya işgal veya tasarrufunda
bulundurduğu veya içinde çalıştığı ve reklamın direkt olarak ilgili olduğu işi,
mesleği, ticareti veya uğraşı icra ettiği herhangi bir binaya doğrudan doğruya
asılmış veya takılmış olarak teşhir edilir,
(B)

Kendi başına veya diğer satış noktası (yeri) reklamları ile birlikte, asılmış veya
takılmış olduğu binanın ön cephesinin yer yüzeyinden dört metre elli santimetre
yüksekliğine kadar olan kısmının binanın tam yüzölçümünün beşte birinden daha
az olan bir sahayı kaplıyorsa, ve

(C) Yer yüzeyinden dört metre elli santimetreden daha fazla bir yükseklikte değilse
teşhiri için Belediye onayı gerekmez.
(Ç) Bu madde altındaki dilekçeler örnek “EKIV”ye uygun o1arak 2 suret halinde
yapılır. Dilekçede, reklamın büyüklüğü, şekli ve dikileceği ve/veya asılacağı yer
belirtilir.
Yapılan müracaatların tasvip veya reddolunduğu 2 suret halinde sunulan örnek
“EKIV” üzerinde dilekçe sahibine bildirilir.

Resimler

6.

Be1ediye bu Tüzük kurallarına uygun olarak aşağıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda
belirtilen ilan, reklam ve levha resimlerini alır.
(1)

Belediyenin reklam tahtası üzerine veya belediye idaresinin uygun gördüğü herhangi bir
yere reklam koymak ve/veya asmak için şartlı veya şartsız olarak en çok bir hafta
süreyle verilen her izin için Belediye Meclisi tarafından tespit edilen ve aşağıdaki (A)
ve (B) bentlerinde belirtilen miktarlarda resim alınır;
(A) 1.2’m²’yi aşmayan reklam için

(B)

1.2 m²’yi aşan fakat 2.7 m²’yi
aşmayan reklam için

80.00TL

(Seksen Türk Lirası),

100.00TL

(Yüz Türk Lirası).

(2)

Özel reklam levhası dikmek veya asma izni için yıllık olarak veya yılın herhangi bir
kısmı için aşağıdaki bentlerde belirtilen miktarlarda resim alınır;
(A) 1 m²’ yi aşmayan özel reklam
levhası için
100.00TL (Yüz Türk Lirası),
(B)

(C)

(Ç)

(D)
(E)

Yasaklar

7.

Yürürlükten
Kaldırma
13.6.1996
R.G.71
EKIII
A.E.557
30.6.1997
R.G.73
EKIII
A.E.498
11.4.2000
R.G.44
EKIII
A.E.209
6.8.2003
R.G.94
EKIII
A.E.550
16.3.2007
R.G.49
EKIII
A.E.174

8.

1m²'yi aşan 3,5m²'yi aşmayan özel
reklam levhası için
280.00TL

(İkiyüz seksen Türk Lirası),

3,5m²’yi aşan 7,5m²’yi aşmayan
özel reklam levhası için
500.00TL

(Beşyüz Türk Lirası),

7,5m²'yi aşan özel reklam levhası
için
1.000.00T
L
Işıklı ve 7,5m²'yi aşmayan özel
reklam levhası için
750,00TL

(Bin Türk Lirası),

(Yediyüzelli Türk Lirası),

Işıklı ve 7,5m²'yi aşan özel reklam
levhası için

1.500,00T (Binbeşyüz Türk Lirası).
L
Belediye sınırları içinde herhangi bir yere Belediyeden önceden, yazılı izin alınmadan reklam
ve benzeri şeyler asılamaz ve/veya konamaz. Belediyeden önceden, yazılı izin alınmadan
reklam ve benzeri şeylerin asılması ve/veya konması halinde Belediyeler Yasasının 124’üncü
maddesinin (16)’ncı fıkrasının (e) bendi uyarınca cezalandırılır.
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 1996 Lefke Belediyesi İlan Reklam ve
Levha Resmi Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe Giriş 9.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

EK I
BELEDİYE REKLAM TAHTASI ÜZERİNE REKLAM
KOYMAK VE/VEYA ASMAK İÇİN DİLEKÇE
(Madde 3)
Lefke Belediye Başkanlığı,
Lefke.
…………………………………………………………………………………………………...
bulunan Belediye Reklam Tahtası üzerine aşağıda belirtilen bildiri/afiş/reklam koyabilmem ve/veya asabilmesi için
gerekli iznin tarafıma verilmesini rica ederim.
Reklamın Şekli ve Büyüklüğü………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Konusu: ………………………………………………………………………………………..
Kalacağı Süre: …………………………………………………………………………………..
Sair Tafsilat (Varsa) : ……………………………………………………………………………
Tarih: ……………….
İmza: ……………………………………..
Açık İsim: ………………………………..
İkamet Yeri : ……………………………..
Kimlik Kartı NO : ………………………..

EKII
LEFKE BELEDİYESİNE AİT REKLAM LEVHASI UZERİNE REKLAM KOYMAK VE/VEYA ASMAK
İÇİN İZİN
Aşağıda tarif edilen reklamların ……………………………… de bulunan Belediye Reklam Tahtası üzerine
konması ve/veya asılması için izin verilir.
Reklamın Şekli: …………………………………………….
Büyüklük: ………………………………………………...
Kalacağı Müddet : ………………………………………..
Uygulanacak Şartlar : …………………………………….
Sair Tafsilat(Varsa) : ……………………………………..
İznin Geçerlilik Süresi: ………………………………
Ödenen Resim: ……………………………………………
Tarih : ……………….

…………………….
Belediye Başkanı

EKIII
ÖZEL REKLAM LEVHASI DİKMEK VE/VEYA ASMAK İÇİN DİLEKÇE
(Madde 4)
(İki kopya halinde sunulacak)

Lefke Belediye Başkanlığı,
Lefke.
Lefke Belediye sınırları dahilinde bu dilekçeye ekli krokide gösterilen yere özel reklam levhası
dikebilmek için gerekli iznin verilmesini rica ederim.
Reklamın Şekli ve Büyüklüğü :………………………….......
Konusu:………………………………………………………
Kalacağı Müddet : …………………………………………….
Sair Tafsilat(Varsa) : …………………………………………..
Tarih: ……………….
İmza : ………………………………
Açık İsim : ………………………….
Kimlik Kartı No:…………………...

EKIV
SATIŞ NOKTASI (YERİ) REKLAMI DİKMEK VE/VEYA ASMAK İÇİN DİLEKÇE
(Madde 5)
(İki kopya halinde sunulacak)

Lefke Belediye Başkanlığı,
Lefke.
Lefke Belediye sınırları dahilinde bu dilekçeye ekli krokide gösterilen yere satış noktası (Yeri)
reklam levhası dikebilmek için gerekli iznin verilmesini rica ederim.
Reklamın Şekli :………………………….......
Reklamın Büyüklüğü:………………………………………………………
Reklamın Asılacağı Yer : …………………………………………….
Sair Tafsilat(Varsa) : …………………………………………..
Tarih: ……………….
İmza : ………………………………
Açık İsim : ………………………..
Kimlik Kartı No:…………………...

Sayın:……………………………….
…………………….. tarihinde yapmış olduğunuz dilekçenizde Satış Noktası (Yeri) reklam levhası asma
talebiniz Belediye İdaresi tarafından incelenmiş ve Satış Noktası (Yeri) reklam levhası asmanız uygun
bulunmuştur/uygun bulunmamıştır.
……………………………
Belediye Başkanı
Tarih:………………….

