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Konu: Pazar Yerlerinin Taşınması.

ÖZÜ: Pazar Yerlerinin Taşınması ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün teklifi.
TEKLİF:
“İlgi: 12/07/2012 tarih, 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’ Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’’
İlçemizde Perşembe günleri kurulmakta olan Halk Pazarı Sebze kısmı; Ferhatpaşa Mahallesi Erler
Caddesi üzeri kapalı pazar alında, Giyim kısmı; Kaleiçi Mahallesi Cevdet Barın Caddesi ve bu caddeye
bağlantısı bulunan sokaklar üzerinde kurulmaktadır. Pazarın kurulmakta olduğu alanlar trafiğin yoğun
olduğu İlçe merkezinde bulunmakta, bu durum acil sağlık hizmetlerinin uygulanmasında, muhtemel doğal
afetlerden sel, deprem, yangın ve benzerlerinin oluşması sonucu ilgili Kurumlara ait ekiplerinin
müdahalesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir. İlgi 12/07/2012 tarih, 28351 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan ‘’ Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’’ gereği mevcut pazarların uygun hale
getirilmesi, uygun hale getirilemiyorsa taşınması veya kapatılması gerektiği belirtilmektedir. Halk pazarı
sebze kısmının bulunduğu alanın Millet Bahçesi ve Meydan Projesi olarak planlanması da değerlendirilerek
mevcut pazarın taşınmasına yönelik yapılan AR-GE çalışması neticesinde pazarın İlçemiz Kaleiçi
Mahallesinde bulunan Mehmetçik Meydanına taşınması planlanmıştır.
İlgi Yönetmelik Pazar yerlerinin taşınması ve kapatılması kısmı MADDE 10 –
(1) Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve
uygun çalışma ortamı bulunmayan pazar yerleri belediye meclisinin kararı ile başka bir alana taşınabilir
ya da kapatılabilir.
(2) Belediye Meclisi, birinci fıkrada belirtilen hususları, 7nci maddede öngörülen komisyona
incelettirir.
(3) Pazar yerinin başka bir alana taşınmasına ilişkin işlemler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yürütülür denilmektedir.
Pazar yeri kuruluş komisyonu üyeliklerinin belirlenmesi hakkında; ilgi Yönetmelik 7. Maddenin
kısımlarından,
(1) İmar planında pazar yeri olarak belirlenen veya belirlenecek (Değişik ibare: RG-13/7/201328706) alanlar ile asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış veya ayrılacak diğer alanların, bu
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygunluğunu değerlendirmek üzere bir
komisyon kurulur. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur.
(2) Başkanlığı, ilgili belediye başkanı ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından yürütülen pazar
yeri kuruluş komisyonu; belediyenin imar ve denetim ile ilgili müdürlüklerinden görevlendirilecek iki
temsilci ile il müdürlüğü, il/ilçe emniyet müdürlüğü, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il/ilçe
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sağlık müdürlüğü/ilçe sağlık grup başkanlığı, ilgili meslek kuruluşu ve ziraat odası ile o yerde faaliyet
gösteren en fazla üyeye sahip tüketici örgütünce belirlenecek birer temsilci olmak üzere on üyeden oluşur.
(3)Tüketici örgütü bulunmayan yerlerde tüketiciler, o yerde en fazla ortağa sahip tüketim
kooperatifleri tarafından temsil edilir. Komisyonun, o yerde ilgili kuruluşun bulunmamasından kaynaklanan
noksan üyelikleri, sırasıyla ilçe ya da il nezdinde faaliyet gösteren ilgili kuruluşça doldurulur denilmektedir.
Bu bağlamda ilgi Yönetmeliğin 10. Maddesi kapsamında İlçemizde Perşembe günleri kurulan halk
pazarının (Ferhatpaşa Mahallesi Erler Caddesi üzeri Kapalı Pazar Alanındaki sebze kısmı ile Kaleiçi
Mahallesi Cevdet Barın Caddesi üzerindeki giyim kısmının) Kaleiçi Mahallesi Mehmetçik Meydanına
taşınması işlemi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Şeklindeki Zabıta Müdürlüğü'nün 17/08/2020 tarih E.1625 sayılı teklifi Mecliste müzakereye
açıldı.
KARAR: İlçemizde Perşembe günleri kurulan halk pazarının (Ferhatpaşa Mahallesi Erler Caddesi üzeri
Kapalı Pazar Alanındaki sebze kısmı ile Kaleiçi Mahallesi Cevdet Barın Caddesi üzerindeki giyim
kısmının) Kaleiçi Mahallesi Mehmetçik Meydanına taşınması işlemi, 12/07/2012 tarih, 28351 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 7. ve 10. maddelerine istinaden
kurulacak komisyon tarafından incelenmesi hususu;, Meclisimizin 07/09/2020 tarihli Eylül Ayı
Toplantısının 1. birleşiminde katılanların Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
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