SEMT PAZARLARI İŞLETME TALİMATI (ZBMD - MD - 05)
1.0 AMAÇ ve KAPSAM:
Bu talimatın amacı şehrin değişik yerlerinde kurulan semt pazarlarının vatandaşa en iyi temiz ve
düzenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamaktır.
2.0 SORUMLULAR:



Zabıta Komiserleri
Semt Pazarları Zabıta Memuru

3.0 TALİMAT DETAYI:
3.1 Semt Pazarı işletmesi ile ilgili görev, semt Pazarları yerleşim planında belirtilen noktalarda
uygulanır.
3.2 Pazar yerinin kurulduğu yerin ana giriş / çıkış noktalarına, üzerinde “Tarsus Belediyesi Semt
Pazarı - Alo 153 Zabıta Şikayetler” yazılı levhalar ile “Araç Trafiğine Kapalı Yol” trafik işaret
levhası konulacaktır. (032 Ekibi tarafından saat 09.00’ a kadar)
3.3 Sebze işi yapan esnafın, 3x2 m2 den fazla olmayacak şekilde mekân işgal etmesine müsaade
edilmeyecektir.
3.4 Tuhafiye işi yapan esnafın, 6x2 m2 den fazla olmayacak şekilde mekân işgal etmesine müsaade
edilmeyecektir.
3.5 Tüm esnaflar sattıkları malların üzerinde, her mal için ayrı yazılmış “Fiyat Etiketi” bulunduracaktır.
3.6 Pazarcı esnafı kendisine tahsis edilen “Tarsus Belediyesi Semt Pazarı” plakasını, el arabası veya
tezgahının tam orta noktasında, rahatça görünür vaziyette bulundurmak mecburiyetindedir.
3.7 Pazarcı esnafının fazla satış yapmak niyetiyle bağırarak ve çığırtkanlık yaparak satış yapması
yasaktır.
3.8 Pazara alış verişe gelen hemşehrilerimizin, rahat alış veriş yapa bilmesi için tezgahlar mutlaka
yerleşim planına göre yerleştirilecektir.
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3.9 Semt pazarındaki esnaf, Belediyemizin belirlemiş olduğu göğsünde ve sırtında “Tarsus Belediyesi
Semt Pazarı” yazan ve belediyemizin amblemini taşıyan özel surette yapılmış “Pazarcı Önlüğü”
giyecektir. Ayrıca belediyemizin vermiş olduğu “Tarsus Belediyesi Semt Pazarı Kartını” önlüğünün
göğüs ortasına gelecek şekilde takacaktır.
3.10 Pazarcı esnafından, işgaliye parasının tahsil edilmesine yardımcı olunacak ve işgaliye makbuzu
Pazar kapanıncaya kadar esnaflar tarafından muhafaza edilecektir.
3.11 Pazarcı esnafı, saç- sakal tıraşına, kılık kıyafetinin temizliğine, tertip ve düzenine dikkat
ederek şahsi temizliğine önem verecektir.
3.12 Pazarcı esnafı, çöp ve atıkları çevreye atmamak için en az 26 litre hacminde plastik “Çöp
Kovası” bulunduracaktır.
3.13 Pazarcı esnafı, bir sonraki Pazar yerine giderken aracının üzerine koyduğu çadır demirinin ucuna
karanlıkta görünebilecek beyaz renkte bez parçası takmaları konusunda ikaz edilecektir.
3.14 Satılmak üzere getirilen malların kasa veya ambalajlarının alıverişi engelleyecek, yaya trafiğini
aksatacak şekilde konulması yasaktır.
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