ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TANITIM KOMİSYON RAPORU
24/02/2022
Belediye Meclisinin 02.02.2022 Tarih ve 47 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım
Komisyonun havale edilen, COVİD-19 salgını sebebiyle kapatılan, halk arasında Sosyete Pazarı
olarak bilinen pazarın açılma talebi komisyonumuzca görüşülmüş olup;
Fatih Mahallesinde Perşembe pazarının olduğu yerde, halk arasında Sosyete Pazarı olarak
bilinen pazarın, tekrar açılması, ayrıca isminin “Kütahya Pazarı” olarak belirlenmesi ve aşağıda
belirtilen;
1- Yer işgaliye bedelinin haftalık m2 başına 2,5 TL olması,
2- Başvuru sahiplerinin İlgili odalara kayıt olması ve ikametinin Merkez/KÜTAHYA
olanlara öncelik verilmesi,
3- İlgili odalarca esnaflardan söz konusu Pazar ile ilgili herhangi bir ücret talep edilmemesi,
4- İlk tahsis ücretinin 6.000,00 TL olarak 12 eşit taksitle ödenmesi,
5- Müracaat edenlerin başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde hakkında belediyece tahsis
iptali veya kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olması,
6- Kurada adına satış yeri çıkanların 10 yıl süre ile satış yerinin tahsis edilmesi,
Maddelerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Ayrıca Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinin “1) İmar planında pazar yeri
olarak belirlenen veya belirlenecek (Değişik ibare:RG-13/7/2013-28706) alanlar ile asıl tahsis
amacını engellememek kaydıyla ayrılmış veya ayrılacak diğer alanların, bu Yönetmeliğin 5’inci
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygunluğunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulur.
Komisyon tarafından hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur.
(2) Başkanlığı, ilgili belediye başkanı ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından yürütülen
pazar yeri kuruluş komisyonu; belediyenin imar ve denetim ile ilgili müdürlüklerinden
görevlendirilecek iki temsilci ile il müdürlüğü, il/ilçe emniyet müdürlüğü, il/ilçe gıda, tarım ve
hayvancılık müdürlüğü, il/ilçe sağlık müdürlüğü/ilçe sağlık grup başkanlığı, ilgili meslek kuruluşu ve
ziraat odası ile o yerde faaliyet gösteren en fazla üyeye sahip tüketici örgütünce belirlenecek birer
temsilci olmak üzere on üyeden oluşur.” Hükmü gereğince pazaryeri kuruluş komisyonu kurularak
önerilen komisyon raporu doğrultusunda karar verilmesi hususunda;
Konunun belediye meclisimizce görüşülerek karar alınması hususunu arz ederiz
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