
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

DUYURU 

 Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi 204. Cadde üzerinde Perşembe günleri kurulacak olan semt 
pazarında, 12.07.2012 tarihli 28351 sayıl Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Pazar Yerleri 
Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; Ek’te sunulan  48 adet pazarcı ve 12 adet üretici satış 
yeri tahsisi yapılacaktır. 

 Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesine göre; 

1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıdaki belirlenen şartlar aranır. 

a) Başvuru tarihinden önceki 1 (bir) yıl içinde Belediyece hakkında tahsis iptal kararı 
verilmemiş olmak. 

b) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı 
ile iştigal etmek. 

c) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak (faaliyet belgeleri güncel olacaktır). 

ç) Vergi mükellefi olmak. 

d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak. 

e) Silivri Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri 
bulunmayanlara öncelik verilir. 

      2)    Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır. 

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak. 

b) Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak. 

c) Başvuru tarihinden önceki 1 (bir) yıl içinde Belediyece hakkında tahsis iptal kararı 
verilmemiş olmak. 

ç) Üreticilerin Silivri İlçesi sınırlarında üreticilik yapması. 

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER 

1-Nüfus Cüzdan Sureti 

2-Oda Faaliyet Belgesi (Üreticiler Hariç) 

3-Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge (Üreticiler hariç) 

4-Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) 

5-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf 

6-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (Üreticiler için- güncel) 

7-Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’de bulunan dilekçe ( Başvuru sırasında 
dolduracaktır) 

8-Silivri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi 

9-Adli Sicil Kaydı. 

* Başvurular pazarcı esnafı tarafından bizzat Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılacak olup, 
müracaatlar ilan tarihi ile birlikte başlayıp 30.10.2020 tarihi mesai saati bitiminde (Saat 16:30’da) sona 
erecektir. 

* Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği tahsis işlemleri kura yöntemi ile belirlenecektir.  

* Müracaat sahiplerinin başvuru formunda yer verdiği beyanların gerçeği yansıtmadığının öğrenilmesi 
durumunda yapılan tahsis iptal edilecektir. 

* Pazarcı esnafına ilan olunur. 

 



 
 
 
 
EK: Başvuru yapılabilecek olan pazarcı satış yeri listesi 

 
 

Gıda Ürünleri Satış Yeri Kısmı; 
 

3 adet 7,5 metre  (5 tahta) Meyve satış yeri 
2 adet 6 metre (4 tahta) Meyve satış yeri 
3 adet 7,5 metre (5 tahta) Sebze satış yeri 
2 adet 6 metre (4 tahta) Sebze satış yeri 
3 adet 6 metre (4 tahta) Şarküteri satış yeri 
1 adet 7,5 metre (5 tahta) Kuru Gıda Baharat, Kuruyemiş vb. satış yeri 
2 adet 6 metre (4 tahta) Kuru Gıda Baharat, Kuruyemiş vb. satış yeri 
1 adet 4,5 metre (3 tahta) Kuru Gıda Baharat, Kuruyemiş vb. satış yeri 
1 adet 7,5 metre (5 tahta) Yeşillik limon Mısır satış yeri 
2 adet 4,5 metre (3 tahta) Yeşillik limon Mısır satış yeri 
2 adet 7,5 metre (5tahta) Patates Soğan satış yeri 
1 adet 6 metre (4 tahta) Patates Soğan satış yeri 
1 adet 4,5 metre (3 tahta) Turşu vb. satış yeri 

 
Giyim ve Diğer İhtiyaç Maddeleri Satış Yeri Kısmı; 
 

5 adet 7,5 metre (5 tahta) Giyim Ürünleri satış yeri 
4 adet 6 metre (4 tahta) Giyim Ürünleri satış yeri 
2 adet 4,5 metre (3 tahta) Giyim Ürünleri satış yeri 
2 adet 6 metre (4 tahta) Ev Tekstili Ürünleri satış yeri 
2 adet 7,5 metre (5tahta) Ayakkabı Terlik satış yeri 
1 adet 6 metre (4 tahta) Çanta Kemer Deri Vb. satış yeri 
1 adet 4,5 metre (3 tahta) Çanta Kemer Deri Vb. satış yeri 
1 adet 7,5 metre (5 tahta) Züccaciye Malzemeleri satış yeri 
1 adet 6 metre (4 tahta) Züccaciye Malzemeleri satış yeri 
1 adet 7,5 metre (5 tahta) Tuhafiye Malzemeleri satış yeri 
1 adet 6 metre (4 tahta) Hırdavat Malzemeleri satış yeri 
1 adet 4,5 metre (3 tahta) Bijuteri Malzemeleri satış yeri 
1 adet 7,5 metre (5 tahta) Oyuncak satış yeri 
1 adet 6 metre (4 tahta) Temizlik Malzemeleri satış yeri 
 

Üretici Satış Yeri Kısmı; 
 

12 adet 3 metre (2 tahta) üretici satış yeri  
 

 
 
 


