
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİ İŞLETME SÜRECİ 

Süreç: Tüccar ürün hal giriş talebinde bulunur. Bu talep üzerine araç içim kantar işleminin yapılır ve gelen araç tartılır. Ticaret bakanlığı hal 
kayıt sistem kayıtları ile hal girişi yapılacak ürünlerin künyesinin kontrol edilir. Eğer ürün künyesi ile hal girişi talep edilen mallar arasında 
uyumsuzluk varsa firmadan hal kayıt sisteminde düzeltme talep edilir ve düzeltme yapılır ise hale girişine izin verilir. Eğer düzeltme yapılmaz 
ise hale girişine izin verileri ve cezai işlem için tutanak tutulur. Tutanak encümen işlemi için insan kaynakları ve eğitim dairesi başkanlığına 
gönderilir. Hale giriş yapan araç firmanın peronunda paklanmanın yapılması ve kontrolü yapılır. Çıkış işlemi için araç kantara girer ve 
belediyemiz kayıtlarına işlenir. Çıkış ücreti alınarak ücret mali hizmetler dairesi başkanlığı veznesine teslim edilir. 
 

Mevzuat: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Meclis ve Encümen Kararları, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  5957 sayılı Sebze ve Meyveler 
ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,  Sebze ve Meyve Ticareti Ve Toptancı Halleri 
Hakkında Yönetmelik,  Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 1380 Saylı Su Ürünleri, 
Kanunu- Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği 

Büro Görevlisi Hal Sorumlusu 
Terminaller ve Toptancı Halleri 
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