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Kararın Sayısı : 48                                                                  taşınan Pazartesi Pazarının yapımı 
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Manavgat Belediye Meclisi; 04.04.2017 tarihinde Salı günü saat 14.oo’de Meclis toplantı 
salonunda Başkan Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Hasan 
ŞEKERLİSOY, Bülent ÖZGÜVEN, Abdulhalim DEMİRAL, Aydın ÖZ, Ayşe ÇETİN ÖNAL, 
Nilsu Müzeyyen CENGİZLER GÜNDÜZ, Mustafa YAPIR, Füsun YILMAZ, Abdullah ÖNEL, 
Osman SARIKAYA, Ali COŞKUN, Mehmet Hakan SÜRAL, Hüseyin EROL, Mustafa Erkan 
ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Ömer ŞAHİN, Ahmet GÜVEN, Ahmet ALP, Fazıl ÖZ, Salih 
DELİKKULAK, İbrahim ŞAŞMAZ, Cemil YİĞİT, Demir DURAR, Ünsal ÇİVİLER, Hadiye İNCİ, 
Hasan ÇETİN ve Hilmi USLU’nun iştirakiyle toplandı. Gündemin konularının görüşülmesine 
devam edildi. 
 
 Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı; Pazaryeri yapımı 
dolayısıyla geçici süreyle 02.10.2015 tarih ve 120 sayılı meclis kararı doğrultusunda taşınan 
Pazartesi Pazarının yapımı tamamlanan eski yerine tekrar taşınması konusu olduğunu bildirdi. 
 
            Meclis Başkanı; “Yapımı tamamlanan yeni pazaryerinin otoparkında yeni bir sistemin 
kurgulanması ile ilgili bir komisyon çalışmaktadır. Komisyondan nasıl tasarruf etmemiz gerektiği 
yönünde bir rapor alıncaya kadar otoparkı 1 ay ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 
Pazardaki tezgahlarımızı yeni yapısına uygun şekilde biraz daha derleyip toplamak adına standarda 
döndürüyor ve tezgah önlerine belli zaruriyetler getiriyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 
pazarın çizimleri yapılıyor. Hak kaybına fırsat vermeden pazarcılarımızı yeniden yerleştirmeye 
başlayarak pazaryerini eski çalışma düzenine sokacağız. Pazar içerisinde 25 adet dükkanımız 
bulunmaktadır. Geçen hafta itibariyle 25 adet dükkanımızın ihalesi yapılmıştır. İhalelerin onayından 
sonra işyerleri de devreye girecektir.”      
  
            Meclis Başkanı, konu ile ilgili açıklama yapmak üzere Zabıta Müdür Vekili’ne söz verdi.  
  
            Zabıta Müdür Vekili;  “Daha önce geçici olarak yapımı süresince taşıdığımız Pazaryerinin 
yapımı tamamlanan yeni pazaryerine tekrar taşınması için alacağımız meclis kararı doğrultusunda 
pazarcıların yeni pazaryerine yerleşimini hiçbir hak kaybı yaşatmadan hazırladık. Karara binaen de 
çizimlerini gerçekleştirip hak sahiplerine dağıtımlarını Pazaryeri Yönetmeliği doğrultusunda 
vatandaşlarımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Konseptin bütünselliğini taşıyan tek tip tezgah 
sistemi planlıyoruz. Bununla ilgili ilerleyen süreçlerde hak sahiplerini bu tezgahlara yerleştirerek 
oradaki konsepti daha modern, alışverişe daha elverişli bir şekle getirmeyi planlıyoruz.”  
 
 Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 

 
Yapılan oylama sonucunda; Yapımı dolayısıyla geçici süreyle taşınan Pazartesi Pazarının 

yapımı tamamlanan yeni yerine taşınmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
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