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DUYURU
İlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren Bostanlı Pazaryeri 6 (Altı) adet, Cumhuriyet Mah.
Pazaryeri 10 (On) adet, Mustafa Kemal Mah. Pazaryeri 74 (Yetmişdört), Zübeyde Hanım Mah. Pazaryeri
11 (Onbir) adet, Bahçelievler Mah. Çok Katlı Pazaryeri Zemin Kat 85 (Seksenbeş) ve 1'inci Kat' da ise
99 (Doksandokuz) adet, toplamda Belediyemize ait 284 (İkiyüzseksendört) adet boş pazaryeri tezgahı
"Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik" Madde 12 "(1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda
belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile
iştigal etmek.
b) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
c) Vergi mükellefi olmak.
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi
kararı verilmemiş olmak.
d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi
kararı verilmemiş olmak.
ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
(3) Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-1’de yer alan dilekçe, esnaf ve sanatkarlar
odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu
gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte ilgili belediyeye
başvurur.
(4) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini kullananlar hakkında bu maddede belirtilen
hükümler uygulanır." hükümlerine göre kuraya çıkarılacaktır. Kura işlemine yönetmelik maddelerinde
belirtilen şartlara haiz olan kişiler başvuru yapabilecektir.
Başvuru sonrası yapılacak evrak kontrolü neticesinde kura işlemine katılma hakkı kazananların
listesi, listeye itirazın süresi ve şekli ile kura işleminin yapılacağı gün, Belediyemiz www.karsiyaka.bel.tr
resmi web sitesinde yayımlanacaktır.
Son Başvuru Tarihi: 18/09/2019
Müracaat Yeri: Bahçelievler Mah. 1851/10 No:3 Çok Katlı Pazaryeri Pazaryerleri Zabıta Amirliği.
Bilgilerinize arz olunur.
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5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebys.karsiyaka.bel.tr/sorgu/sorgula.aspx adresinden FPKT-T1MZ-87ZS kodu ile yapılabilir.
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