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T.C. KIRKLARELİ BELEDİYESİ ENCÜMENİ' nn 14.10.2022 tarihli 591 Karar
No' lu otrırumunda; İlimiz Merkez Bademlik Mahallesi İnönü Bulvan No:8 kapı. sayılı
adreste mülkiyeti Kııklareli Belediye Başkanhğına ait T.C. KIRKLARELI BELEDIYESI
KAPALI PAZAR YERI VE FUAR ALANI' nda Pazar günleri "Sosyete Pazarı" adıyla
kurulacak olan pazarda tüafıye, zijcaciye, parfümeri vb ürtinlerin satışa sunulması için Pazar
Yeri Kuralları ile ilgili tekİik şartname, tahsis siireç takvimi yayınlanmıştır.



"KıRKLARELI so§YETE PAzARl" PAZAR GONÜ PAzARl şARTNAirE§l

llimiz Merk€z, Bğdğmlik Mahalıosl lnönü Bulvarl numErn 8'de bulunan mülkiy€ti
Klrklareli Belediye Başkanlığı'na ail kapal| pazar yorinda Pa8r günleri kuruıacak olan
"sosyete Pazarı" adı altlnda tuhafiye, zücacıye, parfümeri, Vb. Or0nlğrin satışa sunu|duğu bir
paz8r olar8k kurulacak olup uyulmasl gereksn kurallar iıe İlgili vğ tsh§i§ işl€mi için Pazar yeri

şartnamesi aşağıda b8|irtıldiğa şokılde olacahlr.

1. sosyote pazarı adı altlnda tuhafiys paz8rı olarak kurulacaktlr. sadocğ tuhafiye,
zücaciye, parf0mari, oıektronik Bşya vb. ürun satan pazarcllara tahsig ışlomi yapllacakıır,

2. Pazarcı esnafi kendisine tah§is adilen alana tezgah açacak, sağa, sola Vs ön6, yolu
daraltaOak şekilds tğzgah uzatılemayacaktlı.

3. Her 9snaf çallşma §sna3lnda ve Pazar bitimind€ tezg8h yerinln temizliğinden
kendisi sorumludur.

4. Pazar yerine kış aylarında saat ,l 1.00, yaz gylaflnda s8at 10.00'dan 8onr8 maı giriş
ve çıkışı yasaKır.

5. Pazarcı asnaf| gatlığl ürünün cin§ini göst€rir €tik6ıi z8b[a Müdürl0ğü ekiplerine
mühurletip Vatandaşln kolaylıkla okuyup görsbilec8ği şekilde tezgaha koyac8kllr.

6, Pazar bitiminde çöpler Ve tezgahlar toplanacak, çöpler poşğtıi blrakllacak,
tezgahlar ise pazaryeri içinde bırakılmayacaktlr.

7. zablta MüdOİlüğOnOn Ve Pazarcllar odasının bilgbi olmadan y€r değişiklıği, şahts
değişikliği yaplımayacak, herhangi bir maz9r6tt€n dolayl tezgah açamayacak olan esnaf
maıoretini Ve ne ksdar 3ürğ ilo tezgah eçmayacağlnI zgblta M0dürlüğünğ bildiİBcsktir.

8. Pazarda tozgah açan einafln tazgah agma bğıgesi yanlnda olacak, belgo§i
oımayan esnafg tezgah açtlrllmayacak, yol ortasında, §ağda - solda işporta Veya 8oyyar
lezgah a$lrılmayacaktr.

9. Pgzarcl egnafl t8rafındon Vatandaşa öıçülü vğ kibar davranılacak, Vat€ndaşl
aldatmaya yönelik hor türlü devranl$an kaçınılacaktır.

10. Klg aylennda 11.00 - 17.00 gaatl.ri ara§l, yaz aylarında 10.00 - 19.00 şaatlsri
ara§lnda kesinl|kle hiçbİr araç Pazgr yerino gkmcyecaktır.

1 
,l , Pazarcı o9nafı tarafından Zabıta Memurları ve Belediye tahıildarlEnnın

çallşmalanna hor türlü kolayılk sağlanacaktlr.
12. ?azarcı esnafı malını indirdiKen sonra Pazsr yeri içinde aracını bırakmayacak,

tezgahlann olduğu alanda araç olmayacaktır. oİopaık bölümündğ de pazarcı oşnaflnın aracı
bulunmayacsk, ?azal yen dışında belirtilen yofl€fe park 6deç€k|erdir. Pazar yorinde bulunan
açık ve kgpall otoparklar alış-Veİş için gglen vatandaşlara bırakılacaKır.

13. Pazarcı esnafı tezgahında içki içilmoyecek, tEzgaha içkili gelinmÇyec6Kir.
14. Pazarcı esnafı tozgahını yaz aylaıtnda (1 Mars - 31 Ekim) en g€ç 21.OO'a kadar

kış aylarında ('l Kaslm - 30 Nis8n) en gaç 't9.00'a kada, toplamak zorundadlr.
15, Belediye taraf|ndan duyurulan tarihlerdo tezgah açma ücreiteri haftalık ve oksiksiz

olarak ödenecektir.
'f6. Tezgah açm6 ücr€ti, işgal harcl, y6r t8h§İ3i ücreti vb. şekildo b€lodiy€yo borğu olan

esnaf kura lşlemlne dahl| 6dilmğyoc€ktir.
17, Kırklareli Belodiyo Başkanlığı'ndan izni olmadan ?aıar yari içind€ €lektrik

kullanllmayacak, izin alın3a dahi ıgınma maksath herhangi bir cihaz kesinlikle
kullanllmayacaktlr. Aksı hald6 tsspit 6dil€n Pazar egnafına Kabahatlor Kanun'unun "Emre
Aykınlık" maddolindon c8zal iştem uyguIanacaktlr, Devamında tahsis iptaline gidil8c8ktir.
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18. TaheiE işlemleri "Pazar Yeıi Hakkında Yönetmollk" 16, Madde dğ bolirtilen
hu§uslar haricindo bk (1) yıl boyunca dovir hakkı olmayacaktır, Belediye'nin b€lidodiği
husuelar çcrpvasindo B.Encüm6nin uygun görmosi halind€ bir yılhk aşgalıye b€deli karşılığl
devlr hakkı kullandlnlabil3c€ktir.

19. Bgşvuru ıüro.1 llın tırlhındon ıtıbırun 7 ıı günüdür.
20. Başvurular blzat Kırklercll Beled|ye Başkanlığı'ne yapılocsktır. Başvuru ğvraklan

tes|im edilmeden önco Klülarali soyyar Paz8rcllar E8naf odasl'n8 onaylatılacahır.
2,i, Pazarcı Esnafı için i§t€nen b€lgsle[

a. Tahlig işl8ml talap dilekçegi
b, lkamstgah §enedi
c. NiJfu§ cüzdan gurğti

d, 3 adğİ Vğslkallk fotoğraf
e. V€rgi kamğ§i
f. Pazarcı|ar oda§ı kaylı b€lgesi
g. Mali Hizmotler Mt]düdtlğü'ndğn ahnmlş boıcu yoktur yazı§l (rahsiş ücreti,

işgaliye harcı, tezgah açme ocİeti hakklnda)
2i- Be|adiyece alınan başwrular aşağıda bellıtilen komiayonaa dğğ€rlğndirilip,

dsğsrı8ndirmş sonucu kuraya girmeye hek kazaMn başvurulan encğmeno gunulacak vg
eİcüman laİEflnden on8yl8nme3ını müt€akip kura günü, 8aati Vo y6rl belirülec€k şeklldğ
listeler !lana çtkllacakhr.

23. Başvuruları değedgndirmğ komi§yonu;

e. Bolediye Başkan YardImcısI
b. zablta Müd0ru
c. Zabıta Memuru ( ,ı Memur)
d. Pazarcı Esnafı Odası Başkanı yada görevlendirdlği blr üye

24. Kura çokiml ba|lrtildlğl ıarlh, saat v€ y.r d8 encümon taraftndan yEpılaöaktl.. Aynca
oncüm6n6 Pazarcılar odaaı'ndan bir üyc dc rafakat od6cğkt|r.

25. Enc0men sonucunda llan odilgn kuraya hak kalan9n pazarcı eonafı lı§tosine itiraz
süı6si ilsnt mütoakip 7 lş gOnğd0r.

26. Kura gonrası ,hak s€hlbi o|an pazarcl üsnarl iüİaı ıO§tlnin bitiminden sonra iahsig
ıllomİcri yapllacaklır. Tahıig işlımleri; tahli3 ğcrotnİnin yatlnıms!ını mütsakip yapılacaKlr.
lşgal harclnl 7 gOn ıç|ndt yatlrmayan hak saiiblnın hakkı y6dok liltğdo buıunan elnefa §|ftı
ite vcrilecekir.

27. Tıh!l. aıcİttı bır yıİıık lçgıllyo b.dğll olaıak bellılongn üGr6tl9İ oııcıkılr.
ı. 5 m. ol.rak planı8nan toıgahlır 2260 TL.,
b, 7.5 m. ol.rak plınlınan tozgahlır 3350 TL.,
c. 10 m, olerık plınl.nın tozgıhlar 4650 TL. olaİık ücrotlondlrlımlştlı

Müteakibinde her hafta m2 harcı üzerindon hattalık işga|iye badelıeri aılnacaktlr. M2
harcl olarak 2,5 TL. uygulanacakllr,

28 Tezgah planlaması Ek'te sunulan pazgryeri krokıgi vs çizeıg63ine göre olacaklr.
29. Pazar yori v6 şaünamesi ilanırdın, iahsis işlamlnin gönuna iaJsi yapiiac.ı,

ltirarar Kırkl8r6li Belediye Başkanlığı'na yapllacaktı.. ltirszlar B.Encümoni t8rafından
değerlendirilec.ktir, han ve ith6z B0r.lcri "Pazar Yeri Hakkında Yön€tmeiik'' kapoamında
uygulanacakür.
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T.ç ııĞı Ml

ı. Tarihleri -424

2, katllacak Esnaf [istesi llanlKu ra 7 Kasım 2022

3. ru süreciltinı 7 Xasım 2022 - 15 Kaslm 2a22

4. ı5 Kasım 2022- 17 Kasım 2a2z

5, rula saat:18

6. Meclisl ntıkırklareli 8ı|ed

7. Tahs lerinin yaAsll 2ı Kasım 2022 - Ka5lm

8, pazar yerinin
27 Kasım zaz? Paza.


