
ÇANAKKALE İLİ 
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

ŞEHİT PİYADE ASTSUBAY KIVANÇ KAŞIKÇI KAPALI PAZAR YERİ (PAZARTESİ PAZARI) 
SATIŞ YERLERİ PERON TABLOSU 

 TUHAFİYE BÖLÜMÜ SEBZE ve MEYVE  
BÖLÜMÜ (PAZARCI)  ÜRETİCİ BÖLÜMÜ 

1.BODRUM KAT 
(ÜRETİCİ) - - (42 -43) 

1.KAT (PAZARCI) 

(1-2)(3-4) (5-6) (7-8)(11-12)(13-14)(15-16)(17-
18)(19-20)(21-22)(23-24)(25-26)(27-28)(29-

30)(31-32)(33-34)(35-36)(37-38)(39-40)(41-42(43-
44)(45-46)(47-48)(49-50)(51-52)(53-54) 

- - 

ÇARŞAMBA PAZARI 
SATIŞ YERLERİ PERON TABLOSU 

 TUHAFİYE BÖLÜMÜ SEBZE ve MEYVE  
BÖLÜMÜ (PAZARCI)  ÜRETİCİ BÖLÜMÜ 

A BLOK (ÜRETİCİ) - - (1) 
D BLOK (ÜRETİCİ) - - (1-2) (3-4) 

F BLOK (ÜRETİCİ) - - (1-2) (3-4) (8) 
 

G BLOK  
(PAZARCI) - (1-2) (5) (8-9) (14-15) - 

H BLOK 
(TUHAFİYE) 

(3-4) (7-8) (9-10) (11-12) 
(13-14) (15) - - 

İ BLOK 
(TUHAFİYE) 

(1-2) (3-4) (5-6)(7-8) 
(9-10)(11-12)(13-14)(15) - - 

             
                            SATIŞ YERLERİNİ KULLANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
         (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) 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.   

NOT: 8/11/2018 ile 16/11.2018 tarihleri arasında Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne müracaat 
edilecektir. Son müracaat  16/11/2018 tarihinde saat:17:30’da sona ermektedir. 

28/11/2018 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da Belediyemiz toplantı salonunda peronların kura 
çekimi yapılacaktır. 
 

 


