
 

KÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATAKENT KAPALI PAZAR YERİ BELİRLİ SÜRELİ SINIRLI AYNİ HAK TESİS İŞLEMİ 

İLANI 

Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi 242. Sokak (1476 Ada/1 Parsel) üzerinde Pazar günleri kurulacak 

olan Semt Pazarında 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; 15.08.2022 tarihinde Bakırköy 63. Noteri tarafından yapılan kura çekilişi 

listesinde isimleri bulunan ancak Pazar yerinde herhangi bir şekilde hak sahibi olamayan kişiler arasından kura (çekiliş) 

yöntemi ile belirlenecek 16 adet Pazar Esnafına ( 90 adet Pazar Tahtası) Belirli Süreli Sınırlı Ayni Hak Tesis İşlemi 

yapılacaktır. 

Pazarcı Esnafları, pazar yerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği şartname hükümlerine uymak 

zorundadır. 10 yıllığına Belirli Süreli Sınırlı Ayni Hak Tesis işlemi şartnamesine, ilan tarihinden itibaren 7 iş günü 

süresince Küçükçekmece Belediye Başkanlığı ilan panosundan veya internet sitesinden ulaşılabilecektir.  İlan süresi 

içerisinde teknik şartname ve ilgili yönetmenlikte belirtilen evrak ile Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Zabıta 

Müdürlüğüne (şahsen) dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaat sayısı, Pazar yerindeki satış yeri 

sayısından fazla olması durumunda ilan ve müracaat süresinin tamamlanmasına müteakiben Belediyece duyurusu 

yapılacak  gün ve yerde kura çekilişi ile hak sahipleri belirlenecektir. 

 İlanen duyurulur.  

1) Satış Yeri Tesis Edilecek Pazar Esnaflarından belirtilen şartlar aranır 

 Sebze meyve grubu, gıda satış grubu, giyim grubu ya da belediyece satışına izin verilen diğer ihtiyaç 

maddelerinin satıcısı olmak. 

 Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı 

verilmemiş olmak 

 Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Vergi Levhasında Pazar Esnafı-Pazarcı ibaresi bulunmak 

zorundadır) 

 Bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge. 

 Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (T.C. Kimlik No Dâhil) 

 İkametgâh belgesi 

 Üç adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 

 Geçici teminat yatırdığına dair belge.  

 Sabıka kaydı 

Ayrıca yürütülecek tüm işlemler ilgili Mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.  
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