KARATAY BELEDİYESİ SEMT PAZARLARI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1: bu yönetmeliğin amaç ve kapsamı belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde semt
pazarlarının kuruluş, işleyiş, ıslah, nakil ve denetimini; Pazaryerinde mal satanların hak ve
yükümlülüklerini, satışa arz edilen malların özellik ve satış şekillerini ve kanuni
müeyyidelerin uygulanma esas ve usullerini belirlemektedir.
HUKUKİ DAYANAK
Madde 2: bu yönetmelik 5393 sayılı belediye kanunu 5216. Büyükşehir kanununu 2464
sayılı belediye gelirleri kanunu, 3194 sayılı imar kanunu, 2872 sayılı çevre kanunu, 4077
sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun, 1608 sayılı kanun yükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 3:
Belediye: Karatay Belediyesi
Encümen: Karatay belediyesi encümeni
Pazarcı: üreticiler hariç; esnaf ve sanatkarlar odası, pazarcılar veya seyyarlar odasına kayıtlı
perakende satış yapan kimsedir
Üretici: üretimle uğraşan kimsedir
Birlikler: kanunla kurulmuş üretici kooperatif ve birlikler
Pazar yeri: belediye tarafından tespit edilen yer ve günlerde satımına izin verilen her türlü
gıda giyim ve ihtiyaç maddelerinin alışverişinin yapıldığı yerdir.
GENEL HÜKÜMLER:
Kuruluş ve Düzeni
Madde 4: yeni Pazar yerlerinin kurulması, mevcut pazarların kaldırılma, başka amaçla
kullanılması, genişletilmesi, daraltılması veya Pazar kurulan yerlerin günlerinin değiştirilmesi
kararı belediye meclisi tarafından verilir.
Madde 5: Pazar yerlerin alt yapı düzenlemeleri belediye tarafından yapılır.
Madde 6: Pazar yerlerin başlangıç, bitim noktalarını belirledikten sonra bu sınırların
haricinde tezgah( sergi) açılmasına veya açılmamasına belediye yetkilidir.

Madde 7: Pazar yerlerinde talep halinde özürlü hali (%40) aşağı olmamak kaydı ile özürlü
vatandaş yer tahsisi yapılacaktır.
Madde 8: Pazar yerlerinde tahsis edilen yerler hiçbir surette bir başkasına kiraya verilemez.
Madde 9: Kapalı Pazar marketlerde tezgah ölçüleri standart olup, sebze (2,50*2,80), tuhafiye
(5*2,80) diğerleri (3*2,80) olacaktır.
Madde 10: tahsis edilen yer ücretleri belediye meclisi tarafından açıklanan tarifelerle, her yıl
için ayrıca belirlenir.
Madde 11: Pazar yerlerinde tezgahlar en geç yazın 09.00’a kadar, kışın 10.00’a kadar
açılacak tezgah arkası veya Pazar içersinde hiçbir surette araç bulunmayacaktır. Sağlık,
yangın benzeri durumlarda yol güzergahları açık tutulacak zabıta ekipleri yardımcı olacaktır.
Akşam kış aylarında en geç 18.00 da yaz aylarında en geç 20.00 da Pazar kapanır.
Madde 12: kapalı Pazar marketlerde mevcut Pazar esnafı haricinde dışarıda hiçbir surette
satış yapılmasına müsaade edilemez.
Madde 13: Pazar yerlerinde gıda ve ihtiyaç maddeleri perakende olarak satışa arz edilir.
Madde 14: satışa sunulan bütün gıda ve ihtiyaç maddelerinde mutlaka satış fiyatını belirtir
tek tip etiket bulundurulacaktır.
Madde 15: Pazar esnafı herhangi bir sebeple zabıtaya veya pazarcılar odasına müracaat
ederek bir süre pazara çıkmayacağını beyan edebilir, çıkmadığı sürelerde yeri geçici olarak
belediye ya da ilgili işletme tarafından bir başkasına tahsis edilebilir. Ayrıca peş peşe 4 kez
mazeretsiz ve bildirmeden Pazara çıkmayan pazarcı esnafının yeri iptal edilerek başkasına
tahsis edilir.
Madde 16: pazarcılar, üreticiler veya birlikler kendilerine tahsis edilen yeri belediyenin
muvafakati olmadan, başkasına devredemez. Pazarcının ölümü halinde, mirasçıların
anlaşarak, başvurması halinde ölenin yeri mirasçılardan birine devredilebilir. Mirasçılar 3 ay
içinde müracaat etmedikleri takdirde tahsis kaldırılır.
Madde 17: Pazar yerlerinde pazar işletmecisi pazarın giriş ve çıkış noktalarına elektronik
terazi konarak, tartı kontrol noktaları oluşturmak zorundadır.
Madde 18: semt pazarlarının bir başka yere taşınması halinde öncelik mevcut bunan esnaflara
tanınır, kalan yerlere yenileri tahsis edilir. Tahsis işlemi noter huzurunda kura ile yapılır.
Madde 19: aynı işle iştigal eden Pazar esnafı karşılıklı anlaşarak yerlerini değiştirebilir.
Madde 20: Pazar yerlerinin temizliği müstecir tarafından belirli yerde toplanıp belediye
tarafından kaldırılacaktır.
Madde 21: kış mevsiminde Pazar yerinin kurulacağı yerde kar vb. birikintiler 1 gün önceden
belediye tarafından temizlenir.

Uyulması gereken kurallar:
Madde 22: Pazar yerinde tüketilmek üzere hazır ya da pişirilerek satılan gıda maddelerinin
satışı yapanlar 6 ayda bir portör muayenesi yaptırması ve istenildiğinde sağlık karnesi ibraz
etmek zorundadır.
Madde 23: Pazar yerlerinde tahsis edilen tezgah yerleri harici yol ve geçiş noktaları hiçbir
surette işgal edilemez.
Madde 24: Pazar yerlerinde ısınma ve aydınlatma veya imha etme aracı ile lastik, ahşap
plastik malzeme yakılamaz.
Madde 25: Kapalı Pazar yerlerinde umumi wc’ ler ve lavabolar sürekli temiz tutulması
sağlanacaktır.
Madde 26: Pazar yerlerinde satıcı esnaf tek tip önlük giymek zorundadır.
Madde 27: her esnafın fotoğraflı oda kimliği üzerinde görülebilir şekilde takılı olabilecektir.
Madde 28: Pazar yerlerinde baharat ve gıda maddeleri ( yıkanmadan yenilebilen ) açık olarak
satılamaz, ambalajlı veya paketli olarak satılacaktır.
Madde 29: Pazar yerlerinde çığırtkanlık yasaktır. ( hiçbir surette mesafen veya bağırarak satış
yapılamaz )
Madde 30: Pazar esnafı genel ahlaka ve adaba uymayan söz ya da davranışla mal satışı
yapamaz.
Madde 31: Pazar esnafı tezgâhının bulunduğu alanı temiz tutmak zorundadır.
Madde 32: Pazarda kullanılacak ambalaj malzemesi şeffaf, temiz ve hijyenik olmak
zorundadır, siyah renkli poşet kullanılamaz, içerisine konulan malzemeleri gösterir şekilde
şeffaf olacaktır.
Madde 33: Pazar esnafına ait tartı aletleri Ölçü ayar memuru ile müşterek kontrol edilecektir.
Madde 34: Pazardaki balıkçı esnafı su ürünleri yönetmeliğinde belirtilen hijyen şartlarına
uygun tezgah ya da dolaplarda satış yapabilir.
Madde 35: Pazar yerlerinde gıda maddeleri satan ( mandıra mamulleri, bakliyat vb. satış
yapan gıdaların üretim kontrolü ve tüketilmesi hakkındaki kanun çerçevesinde belirtilen
şartlarda satış yapabilir, açık olarak hiçbir ürün satışına izin verilemez.
Madde 36: Pazar yerlerinde canlı hayvan satışı yapılamaz, hayvan kesimi yapılamaz tespiti
halinde kesim yapılan mallara el konularak imha edilir.
Madde 37: Pazar yerlerinde tahrip edilen tezgahlar müştemilata verilen tahribattan tezgah
sahipleri sorumlu olup, verilen zarar tespiti halinde Belediye Mevzuatları çerçevesinde yasal
işlem yapılır.

Madde38: Semt pazarlarında Belediye Zabıtasına yapılan sözlü ve fiili saldırılarda 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapılır. Pazarcının Karatay İlçesindeki bütün semt
pazarlarındaki yerleri iptal edilir.
CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 39: Bu yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında, ilgili maddelerinde ayrı bir
ceza ön görülmemiş ise durum tutanakla tespit edilerek 1608 sayılı Kanun hükümlerinde
işlem yapılır. Tekerrürü halinde Pazar yeri tahsisi encümence iptal edilir.
YÜRÜRLÜK
Madde 40: Bu yönetmelik Karatay Belediyesi Meclisince kabulü ve mahalli gazetede yayımı
ile yürürlüğe girer.
Madde 41: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

