BAŞKANLIK MAKAMINA
Günümüzde, tarım ilaçları, hormon ve herhangi bir kimyasal madde
kullanılmadan üretilen sebze ve meyve başta olmak üzere her türlü doğal ürünlerle
beslenmek sağlıklı yaşamanın en temel ilkelerinden birisi haline gelmiş
bulunmaktadır.
Özellikle son dönemlerde, yoğun olarak karşılaştığımız genetiği değiştirilmiş
yiyeceklerin ve kimyasal madde kullanılarak yetiştirilen sebze ve meyvelerin insan
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle herkesin ve bu kapsamda da İlçemiz
halkının giderek doğal ürünlere yöneldiği yadsınamaz bir gerçektir.
Organik tarım üretimini desteklemek, halka sağlıklı, kontrollü ve kalıntısız
ürünler sunmak amacıyla İlçemizde açılan ve sadece organik ürünlerin satıldığı
Bostanlı Organik pazarımız mevcut olmakla birlikte, üretim miktarı az olan bu
ürünlerin fiyatı diğer tarım ürünlerinden daha pahalı olması, herkesin bu ürünlere
ulaşımına engel olmakta, belde halkının üreticinin kendisinin ürettiği, doğal, katkısız
ürünleri tüketmesini zorlaştırmaktadır.
Buna göre bugün itibariyle, konvansiyonel olarak üretilen hal çıkışlı ürünler
dışında, üreticinin tümüyle kendisinin ürettiği doğal ürünlerin ilçemizde daha çok
yerde ve daha ucuz fiyatlarla belde halkına sunulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
5393 sayılı Belediye Yasasının “Belediyenin görev ve sorumlulukları” konu
başlıklı 14. maddesinde, belediyenin mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla çevre
ve çevre sağlığı ile ilgili her türlü görevi yerine getireceği düzenlenmesi mevcut olup,
yine aynı yasanın 15. maddesinin ( a ) bendinde, belde sakinlerinin mahalli müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak
ve ( j ) bendinde de toptancı ve perakendeci halleri…..kurmak, kurdurmak, işletmek,
işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermekte
belediyenin yetki ve imtiyazları arasında sayılmış bulunmaktadır.
Açıklandığı üzere gerek 5393 sayılı Belediye Yasasının İdaremize yüklediği
yetki ve sorumluluklar ve gerekse kamunun ihtiyacının giderilmesiyle bu yönde
İdaremize iletilen kırsal alanda üretim yapan gönüllü kişilerin yoğun taleplerinin
değerlendirilmesi noktasında;
Hali hazırda İlçemiz, Bostanlı Mahallesinde İsmail Sivri Sokak ile Ceyhan Gür
Sokağın kesişim yerinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Açık
Pazar Alanına isabet eden alanda ve aşağıda belirlenen koşullara uyulmak şartıyla Köy
Ürünleri Satış Yeri kurulmasının uygun olacağı kanaati oluşmuştur.

1. Köy Ürünleri Satış Yeri adıyla anılacak olan yer, Bostanlı Mahallesinde
İsmail Sivri sokak ile Ceyhan Gür sokağın kesişim yerinde bulunan ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planında Açık Pazar Alanına isabet eden alanda kurulacaktır.
2. Anılan yerde tezgah sayısı 12 ( on iki) adet olacaktır. Tezgah tahsisi talebiyle
yapılan müracaatların bu sayının üzerinde olması halinde, şartları uyan kişiler
arasından noter huzurunda kura çekilecektir.
3. Tezgah tahsisi yapılacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemine ( ÇKS) kayıtlı
olmaları zorunludur.
4. Tezgah tahsisleri 1 ( bir ) yıllık olacak, tahsisin yenilenip yenilenmeyeceği
her yıl başında yeniden değerlendirilecektir. Tahsis iptali halinde üretici herhangi bir
hak talep edemeyecektir.
5. Tezgahlar, adına yazılı izin belgesi düzenlenen üretici dışında hiç kimse
tarafından işletilemeyecek ve devredilemeyecektir. Aksinin tespiti halinde yazılı izin
belgesi derhal iptal edilecektir.
6. Tahsis sahibi üretici, yukarıda adres bilgisi tanımlanan ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planında Açık Pazar Alanına isabet eden yerde, Belediyece
gösterilecek alan dışına çıkmamak kaydıyla ve sadece kendi ürettiği ürünlerin
satışını yapabilecektir.
7. Adına tezgah tahsisi yapılacak olan üreticiler, Başkanlık Olur’u ekinde örneği
sunulan taahhütnamedeki şartları kabul ettikleri yönündeki iradelerini belirtir
taahhütnameyi imzalayarak İdareye vermek zorundadırlar.
8. Başvuru yapacak üreticiler Karşıyaka İlçe sınırları ve bağlı köylerinde ikamet
etmesi zorunludur.
Sunulu nedenlerle, İlçemiz Bostanlı Mahallesinde İsmail Sivri Sokak ile Ceyhan
Gür Sokağın kesişim yerinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Açık
Pazar Alanına isabet eden alanda Köy Ürünleri Satış Yerinin kurulması ile bu alanda
yukarıda arz ve izah olunan koşullara uyulmak şartıyla 12 ( on iki ) adet tezgahın
tahsisi hususunu OLUR’larınıza arz ederim.
EKİ: 1. Taahhütname örneği
2. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan sureti

