
KAPALI PAZAR YERİ ve SEMT MERKEZİNDE CUMARTESİ GÜNÜ KURULACAK GIDA DIŞI TÜM 
ÜRÜNLERİN SATIŞININ YAPILACAĞI PAZARA AİT İLAN

1-) Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezinde Cumartesi günleri kurulacak olan gıda dışı tüm ürünlerinin 
satışının yapılacağı Pazar için;

A Grubu Tezgahlar için;1,5 metre x 9 metre ebatlarında 141 adet 

B Grubu Tezgahlar için; 1,5 metre x 12 metre ebatlarında 12 adet

 C Grubu Tezgahlar için; 1,5 metre x 6 metre ebatlarında 53 adet

 D Grubu Tezgahlar için; 1,5 metre x 3 metre ebatlarında 4 adet olmak üzere toplam 210 adet tezgah 
tahsisi yapılacaktır.

Açılış – kapanış saatlerinin 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında 08:30 – 21:30 saatleri olarak, 01 Ekim 
– 30 Nisan tarihleri arasında 08:30 – 19:30 saatleri olarak belirlenmiştir.

Tezgah tahsislerinin Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre müracaat sahipleri 
huzurunda kura ile Belediye Encümenince yapılacaktır.

 Tahsis süresi ile ilgili yönetmeliğinin “Satış Yerlerinin İşletilmesi” başlığındaki 11. 
maddesindeki hükümlere göre işlem yapılmasına, tahsisin devri ile ilgili yönetmeliğin “Tahsisin 
Devri başlığındaki” 16. maddesindeki hükümlere göre işlem yapılacaktır. 

Yazılı talepte bulunulması ve Encümen Kararı ile tahsisler devredilecektir, 1. fıkradaki devirler 
haricinde tahsis edilen satış yeri 3 yıl devredilmeyecektir. 

Kura işlemine katılmaya hak kazananların adedinin, yerleşim planında belirlenen gıda dışı tüm 
ürünlerin satışının yapılacağı tezgah adetlerinden fazla olması halinde, Lüleburgaz Meslek 
Odalarına kayıtlı olanlara tahsis işleminde öncelik verilecektir.

Yönetmeliğin 12. maddesindeki “Satış yerlerinin kullanacaklarda aranılacak şartlar” başlığı 
gereğince;

a) Gıda dışı ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek
b) 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 Yönetmeliğin ekindeki EK-1’ de yer alan dilekçe ile müracaat edilmesi
e) Son 6 ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf
f) Satışa sunulacak ürünlerin cins ve miktarlarının bildirilmesi

Satış yeri tahsis talebinde bulunacak pazarcıların, başvuru dosyalarını 10/03/2023 Cuma günü 
mesai bitimine kadar Belediyemiz Halk Masası Hizmet Birimine bizzat teslim etmeleri 
gerekmektedir.

Kura işlemine katılma hakkı kazananların listesi, Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet 
sayfasında yayımlanacaktır.

İlanen duyurulur.




