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İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE EK YAPILMASI İLE
İLGİLİ İMAR KOMİSYONU, HUKUK VE İÇİŞLERİ KOMİSYON RAPORU.

Madde 1 - Antakya Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarihli ve 34 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Antakya
Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin üçüncü kısmındaki "İzin Mercii ve Denetim Yetkisi" başlıklı
38 inci maddesinin sonuna,
•
•

•

•
•

Bu yönetmelikle düzenlenen bütün ilan ve reklâm uygulamaları aşağıda gösterilen ortak esaslara uygun
olmak zorundadır.
Bu yönetmelikte belirtilen reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı, reklamı
kanunla yasaklanmış maddeler, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek,
toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, ifadeler veya görüntüler kullanılamaz. Bina
cephelerinde kullanılacak olan reklamlar, ticari tanıtıcı levha ve ilanlar; amblem, isim ve grafik anlatımlar
dışında, telefon, faks numaraları ile internet adreslerini yazabilir.
Yönetmelikte belirtilen reklam ve ticari tanıtım levhaları ve ilanlar yürürlükteki mevzuata göre, getirilen
kısıtlamalar ile kanunlara, milli güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak
zorundadır.
Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine
yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.
Bu yönetmelik kapsamına giren her türlü ilan, reklâm ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha,
tabela, afiş ve benzerleri ile diğer uygulamalarda uluslararası markalar ve tescil edilmiş isim ve unvanlar
haricinde Türk dilinin ve Türkçe sözcüklerin kullanılması zorunludur. Türkçe isimler ve Türk alfabesindeki
29 harf içinde yer almayan harfler ile Türk dilinin temel kurallarına aykırı yabancı kaynaklı sözcükler
kullanılamaz. Aksine hareket edenler hakkında yönetmeliğin ve ilgili yasaların cezai hükümleri tatbik edilir.
Bu hükme aykırı tabela, ilan vb. kullanan işyerlerine açma ruhsatı verilmez.

Yürürlük
Madde 2- Bu Yönetmelik Antakya Belediye Meclisi'nin onayı ile yayım tarihinden sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 3- Bu yönetmelik hükümleri, Antakya Belediye Başkanı tarafından yürütülür.
Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğine ek yapılmasına mevcudun
oybirliğiyle karar verildi.
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