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İzin Verme Yetkisi
 Karşıyaka Belediyesi
Başvuruda İstenecek Belgeler
 a) Dilekçe
 b) Yetki Belgesi
 c) İş yeri açma ve çalışma ruhsa fotokopisi veya özel  c) İş yeri açma ve çalışma ruhsa fotokopisi veya özel 
mevzuatları kapsamındaki çalışma izin belgesi, 
 ç) Ölçülü ve renkli tasarım örneği
 d) Sigorta Poliçesi (3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası)
 e) Taahhütname
 f)  Numarataj krokisi
 g)  Muvafakatname
 h)  Reklam veren ile reklam firması arasında imzalı ve kaşeli  h)  Reklam veren ile reklam firması arasında imzalı ve kaşeli 
reklam sözleşmesi
 i) Tapu, vergi levhası, imar durum belgesi, can ve mal güven-
liğinin sağlandığına dair teknik rapor, inşaat iskele izni vb. işin ni-
teliğine bağlı olarak talep edilecek belgeler.
Denem
 Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve diğer ilgili  Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve diğer ilgili 
müdürlüklerin yetki ve sorumluluğundadır.
  - İşletmelerin hükümlere aykırı davrandıklarının tespit   - İşletmelerin hükümlere aykırı davrandıklarının tespit 
edilmesi durumunda yapılan uyarılara verilen süreler içerisinde 
uymamaları halinde işletmeciden 7 gün içerisinde Yönergenin 
gereğini yerine germesi istenir. Germemesi durumunda 
zabıta marifeyle yapılarak masrafları %20 fazlasıyla işletmeci-
den tahsil edilir.
 - Kemalpaşa Caddesi üzerindeki kamusal alanların kullanım  - Kemalpaşa Caddesi üzerindeki kamusal alanların kullanım 
izni ile ilgili izinleri almayan ve istenen kurallara uymadığı tespit 
edilen işletmelere fiilin başka türlü suç teşkil etmesi durumu 
hariç 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye 
Hakkında Kanunun bazı maddelerini Muadil Kanununun 1. Mad-
desi yollaması ile 5326 Kabahatler Kanununun 32.Maddesi 
uyarınca, idari yaprım uygulanır. Bu Yönergenin ilan ve reklam-
la ilgili düzenlemelerine aykırı davranılması durumunda kabaha-
n niteliğine uygun olarak Kabahatler Kanununun 42. Maddesi 
uyarınca idari yaprım uygulanır. 
 - Tabelaların değişrilmesi için hak sahiplerine Yönergenin 
Karşıyaka Belediyesi Meclisinden geçkten sonra yürürlüğe 
 - Tabelaların değişrilmesi için hak sahiplerine Yönergenin 
Karşıyaka Belediyesi Meclisinden geçkten sonra yürürlüğe 
girmesini takiben 6 (al) aylık bir süre tanınacak olup, süre bi-
minde standartlara uygun hale gerilmeyen tabelaları bulundu-
ran işletme sahiplerine Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
tarandan yaprım uygulanacakr.
 - Belediyemiz ilgili müdürlükleri tarandan Kemalpaşa Cad- - Belediyemiz ilgili müdürlükleri tarandan Kemalpaşa Cad-
desi üzerinde herhangi bir sebeple zemin döşemesine zarar ver-
ildiği tespit edildiği takdirde gerekli yasal işlemler için ilgili maka-
mlara başvuruda bulunulacak ve cezai işlem uygulanacakr.

***Broşürde yer alan gösterimler bilgilendirme amaçlıdır. Baş-
vuru esnasında Karşıyaka Belediyesi tarandan detaylı ince-
leme yapılacakr.
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Karşıyaka/İzmir

İşgaliye
  Genel düzenin sağlanabilmesi açısından, cadde üzerinde 
bulunan yapıların zemin katlarında yer alan işletmelerin, işgali-
ye oluşturacak hiçbir kullanımına izin verilmeyecekr.
Motorlu Araç Giriş Çıkış Saatleri ve Hız Kontrolü
   a) Çöp toplama işleri için ayrılan zaman, 07.00-09.00 ve 
19.00-22.00, iş yeri sahiplerinin çöplerini kapı önlerine bırak-
ma zamanı  07.00-08.00 ve 19.00-20.00, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü çöpleri toplama zamanı, 08.00-09.00 ve 20.00-22 
şeklindedir. Çöpler bırakılırken işyerleri ve işletmelerden çıkan 
ambalaj aklarının (kağıt-karton, plask, kompozit, metal, 
cam) ayrışrılması zorunlu olacakr. 
  b) İşletmelere ait yükleme boşaltma araçları 23.00-09.00   b) İşletmelere ait yükleme boşaltma araçları 23.00-09.00 
saatleri arasında alana giriş yapabilecekr. Saat 09.00’dan 
sonra yeni araç kabul edilmeyecek, alanda bulunan araçlar 
saat 10.00 ibariyle alanı terk etmiş olacakr.
  c) Banka nakil araçları, sağlık sebepleri ile ilgili raporu olan   c) Banka nakil araçları, sağlık sebepleri ile ilgili raporu olan 
kişilerin araçları ve 2 adet projesinde otopark görünen konuta 
ait araçlar kurumdan alınmış izinleriyle alana giriş-çıkış saatleri 
anlamında serbesr.
  ç) Alana giriş yapan araçlar mevcut yaya bölgesi özelliğin-
den dolayı 20 km/s hız sınırına uymak zorundadır.
Caddeye Girişine İzin verilen Ağır Tonajlı Araçlar
  Girişine izin verilen en fazla araç ağırlığı 15 tondur. Cad-  Girişine izin verilen en fazla araç ağırlığı 15 tondur. Cad-
deye giren araçların tonaj kontrolü Zabıta Müdürlüğü taran-
dan sağlanacakr. Uygun olmayan tonajdaki araçların girişine 
izin verilmeyecekr.
  a) Bina yıkımı ve yeni bina inşaatlarında paletli ekskavatör, 
lask tekerlekli ekskavatör, paletli iş makinası, beton pompası, 
beton mikseri girmemelidir. 
  b) 10 tekerli kamyon girmemelidir. Tek dingilli araçlara   b) 10 tekerli kamyon girmemelidir. Tek dingilli araçlara 
müsaade edilebilir.
  d) Taşıma şirketlerine ait araçların ağırlıkları 10 ton civarın-
da olduğundan bu araçların tek dingilli olması ve yüküyle birlik-
te 15 tonu geçmemesi gerekir.
  f) Bina bakım onarım veya temizlik için kullanılacak vinçler-
in üzerindeki yükleriyle birlikte ağırlığı 15 tonu geçmemelidir.
  g) Vinç, sepetli bom gibi iş makinalarının ayaklarını açğın-
da ayaklarının alna en az 80x80 cm’lik plakalar konularak 
ayakların zemine zarar vermesi engellenmelidir.
Riskli Yapılara Müdahale ve Yeni İnşaatlara Dair İzinler
  Yapıların yıkımında kat eksiltme yöntemi zorunlu tutula-  Yapıların yıkımında kat eksiltme yöntemi zorunlu tutula-
cakr. Yıkım saat ve gün bilgisi ilgili müdürlüğün görüşünce be-
lirlenecekr. Molozun taşınması ve yeni inşaat alanına mal-
zeme taşınması 23.00-09.00 arasına tabiidir. Gürültü kirliliğine 
sebebiyet verilmemesi için dikkatli olunması gerekmektedir.



 m) Köşe parsellerdeki işyerleri, 
ilgili Belediyesince uygun görülecek 
biçimde, her iki cephede birden yu-
karıda belirlen koşullarda tanım 
unsuru uygulayabilir. 

 l) Giydirme cepheli binalardaki 
tanım elemanları; cephe ni-
teliğine bağlı olarak kutu harf 
olarak belirlen oran ve ebat kul-
lanılarak uygulanabilir ve bu uygu-
lama için bina yöneminin muva-
faka aranır.  

 k) Giydirme cepheli binalardaki 
tanım elemanları; cephe ni-
teliğine bağlı olarak cam grafiği, 
yapışrma film harf olarak belir-
len oran ve ebat kullanılarak 
uygulanabilir ve bu uygulama için 
bina yöneminin muvafaka aranır.  

 j) Tanım unsurları, bağımsız 
bölüm sınırları içinde kalacak şekil-
de yüksekliği 1.00 m. derinliği 0.10 
m., boyu işletme cephesi uzun-
luğunun %30'unu geçmeyecek 
şekilde uygulanabilir.

 i) İşyerlerine ait cam yüzeyler, 
cam grafiği veya yapışrma film 
tekniğiyle tanım alanı olarak kul-
lanılabilir. Cam yüzeye uygulanan 
tanımlar tüm yüzeyin %30' unu 
aşamaz.

 h) Panosuz kutu harf uygulama-
larında harf boyu 0.50   pano boyu 
0.50 m.'yi geçmeyecek olup, işyeri 
bağımsız bölüm sınırları içinde 
cama veya duvara monte edilebilir.

 g) Panolu kutu harf uygulama-
larında harf boyu 0.50   pano boyu 
0.50 m.'yi geçmeyecek olup, işyeri 
bağımsız bölüm sınırları içinde 
cama veya duvara monte edilebilir. 

● RAL 9010 ve RAL 9005 renklerinde
   (Siyah-beyaz çizgili)
●En fazla 1 metre konsol

● RAL 9010 (beyaz) renkte
● Ünite ölçüsüne uygun
● Perfore alüminyum panel

 f) Aynı binada birden çok işyeri 
varsa her birinin tanım panoları 
yatay çizgileri uyumlu olacak şekil-
de düzenlenecekr. Son uygulayıcı, 
önceden standartlara göre yapılan 
ve izin belgesi bulunan uygulamaya 
uymak zorundadır.

 e) Köşe parsellerdeki yapılarda 
bulunan işletmelerin tanım pano-
ları her cephede birden yukarıda 
belirlen koşullarda uygulanabilir.

 d) Yatay panonun kul-
lanılamadığı durumlarda işyeri yük-
sekliğini aşmamak ve eni maksi-
mum 0.50 m. olan düşey pano 
uygulanabilir. Bağımsız bölüm du-
varından çıkma yapılamaz.

 c) Batar ka bulunan işyer-
lerinde, batar kat ile zemin kat 
arasındaki döşeme genişliğini orta-
lamak ve maksimum 1.00 m. eni 
aşmamak kaydıyla yatay pano 
olarak düzenlenebilir.

 b) Tanım panoları cephe yüzeyi 
dışına; stor kutusu kullanılıyor ise 
stor kutusu dahil maksimum 0.50 
m., stor kutusu kullanılmayan du-
rumlarda maksimum 0.20 m. den 
fazla taşamaz.

 a) İş yerinin kendi bağımsız 
bölüm sınırları içinde kalmak, alt 
döşeme kotundan minimum 2.20 
m. yükseklikte olmak, üst döşeme 
kotunu aşmamak ve eni 1.00 m. yi 
geçmemek kaydıyla işyeri cephesi 
boyunca uygulanabilir. 


