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Btı Yönetmelik, Ordu Büyükşehir Belediye Meciisinin 10/07/2014 tarih ve 2014/058 sayılı
kararı ekidir.

T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükumler

Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu
kuralların uygulanmasını sağlamaya yönelik müeyyideleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Ka psam
Madde 2- (1) Bu Yönetmelik. Ordu Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan
yerleri kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönetmelik. 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen aşağıdaki terimlerden.

a) Belediye: Ordu Büyükşehir Belediyesini,
h) Belediye Başkanı: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanını
c) Belediye Meclisi: Ordu Büyükşehir Belediye Meciisini,
d) Belediye Encümeni: Ordu Büyükşehir Belediye Encümenini.
e) Belediye Zabıtası: Ordu Büyükşehir Belediye Zabıtasını,
fl AYKOME: Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’ni
g) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar

Günlük yaşam ve temizlik ile ilgili kurallar
Madde 5- (t )Aşağıdaki filler yasaktır:

a) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya
hortumla kişisel kullanım amacıyla su almak. çeşmenin etrafını kirletmek. zarar vermek ve devamlı
işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak.

b) Yetkili idareden izinli olanlar hariç, konut alanlarının bulunduğu yerlerde her türlü inşaat faaliyeti
vb. işleri; hafta içi sabah mesaisinden, hafta sonu sabah saat lO:OO’dan önce akşam ise her zaman gün
batırnından sonra yapmak.

c) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya kötü koku çıkaracak
maddeler atmak ve dökmek. kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya
kanal bağlantısı yapmak.
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ç) Etrafı kirletecek veya fena koku yayacak deri, gübre ve benzeri şeyleri sermek, dökmek ve
kurutmak.

d) Özel hukuk kişileri ile kamuya ait binaların, abidelerin. yeraltı ve yerüstü geçitlerinin yüzlerini,
duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları, yağlı boya, katran, sprey boya vs. ile karalamak, şekil
çizmek. tahrip etmek ve kirletmek.

e) İşyerlerinde çöp koymaya uygun çöp kabı bulundurmamak.

f) Sokak, cadde. bulvar. meydan vb. yerlerde araç, halı vb. şeyleri yıkamak.

g) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca. su akarı, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi
ve kirli sularının. akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını varsa
yağmursuycı kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.

ğ) Cadde üzerinde bulunan ev ve işyerlerinin dış kısımlarının boyanması. tamiri veya temizlenmesi
esnasında gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi ve emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi için
lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.

h) İşyerlerinin temizliği yapılırken, atık suları ve kirliliğe sebep olabilecek şeyleri yaya kaldırımlarına
atmak. taşırmak, akıtmak ve bunları bertaraf etmemek.

ı) Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları (zaruri hallerde en yakın kanal ızgarasına hortum
vasıtasıyla akıtmak dışında), yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak.

i) Üstgeçit. çevre çit ve duvarları, parmaklıklar, ağaçlar ve benzeri yerlere; çamaşır, yün, halı ve
benzeri şeyleri asmak. kurutmak ve sermek.

j) Cadde. sokak ve meydanlarda (park, yeşil alan ve boş alantar) mangal veya ateş yakmak.

k) Her türlü belediye mallarına zarar vermek ( Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan
çocukların velileri sorumludur.)

1) Çevreyi rahatsız edecek şekilde, yüksek sesle bağırmak, şehir içerisinde izin almaksızın
ramazan davulu çalmak, durarak veya gezerek, ses yükseltici cihazla veya cihazsız, satıcılık ve
ilan-reklam yapmak,

rn) Konut bölgelerindeki işyerlerinde: soğutucu motor, fan, klima vb. cihazların. konutları ve
çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı yalıtımını yaptırmamak,

n)) Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde
karışmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarda bulunmak.

o) Şehir içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak.

ö) Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencetelerine bina yüzeyinden taşacak
şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vesaire asmak.
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p) Her türlü moloz, hafriyat ve katı atığı geri dönüşüm tesisleri, katı atık tesisleri veya belediye
ve kamu kurumlarınca belirlenen döküm sahaları dışındaki alanlara dökmek, yasaktır.

r) Yükleme. taşıma ve boşaltma işlemleri halkı rahatsız etmeyecek şekilde yapılacaktır. Bu
işlemler yapılırken cadde ve sokaklar uzun süre işgal edilmeyecek, işlem bittikten sonra etraf
temiz olarak bırakılacaktır.

s) Apartman. işhanı vb. çok katlı binalarda hane numaralarını belirtmemek, işhanı girişleri ve
pasajlarda geliş geçişi engelleyici her türlü işgale yol açmak, apartman ve işhanlarında çöp
torbaları vb. şeyleri merdiven boşluğuna veya koridorlara koymak.

ş) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp
muhafaza altına almamak.

t) Meydan. cadde ve bulvarlarda bulunan işyerlerinin geceleri kent estetiğine uygun şekilde
olmayan tşıklandırma kullanmak, çevreye rahatsız edici lazer ışığı kullanmak.

u) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen
malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve
belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek.

ü) Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına (Plastik çöp torbası, Çöp kovası. Çöp bidonu) çöp
kapsamına girmeyen maddeleri koymak. yasaktır.

Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

1) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla. molozlar (Çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve
atıkları.
2) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.
3) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları.
4) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.
5) Budanan. kesilen ve kırılan ağaçlar. ağaç dalları, park, bahçe. sebze ve meyve bahçesi atıkları.
kalorifer, kül ve cürufları.
6) Çöp kapsamına giren maddeleri üstü kapalıda olsa çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak
ve meydan lara çıkartmak, bi rakmak.

Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:
1) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.
2) Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova.
küçük bidon vs.
3) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri. her türlü kağıt, mukavva kutu ve
parçalar. caddenin ve yolların kardan temizletilmesi.
4) Ev dikiş artıkları. paçavra ve bezler.
5) Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri.
6) Daimi ve geçici Pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri.
7) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri (Sahile vuranlar dahil)
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8) Soba külleri.

v) Kaı atık kaplarını ve ambalaj atıkları kutusıınu, çöp poşeti ve ambalaj atıkları poşetlerini
kapakları kapalı ve ağzı bağlı olarak da olsa çöp toplama ile ambalaj atıklarıııı toplama
programında belirtilen saatler dışında cadde. sokak, kaldırım ve meydanlara bırakmak.

Sağlık, emniyet ve kamu düzeni ile ilgili kurallar
Madde 6- (l)Aşağıdaki filler yasaktır:

a) Umumun kullanımına mahsus yoi, meydan. tretuvar, kaldırım vb. yerleri herhangi bir şekilde
izinsiz olarak kapatmak, bu yerlerde çukur açmak, tümsek yapmak, araç park etmek için yer ayırma
veya araç park edilmesini önlemek amacı ile baba direği dikmek, zincir veya halat çekmek, çiçeklik,
beton bariyer koymak, duba, reklam levhası vb. şeyleri koymak yada herhangi bir maksat ile fiziki
engel oluşturarak yaya veya motorlu araç geçişlerini engellemek.

b) Belediyeden izin alınmaksızın bina ve işyerleri önüne gelip geçene zarar verecek şekilde tente,
siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden
sarkan ağaç dallarının yaya veya motorlu araçların geçişlerini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasını
ön lememek.

e) İnşaat ve yıkım işlerini. tente. tahta vb. malzeme ile çevirmeden yapmak, toz çıkarmak. moloz ve
benzeri şeylerin inşaat alanı dışına düşmesini önlememek.

d) İnşaatlara. mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik
vasfını. ruhsat tarihini göstermek üzere en az 50x75 ebadında levha asmamak veya bu levhalar
üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak.

e) İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta ve benzeri perde ile çevrili kısım haricinde, kamunun ortak
kullanım alanları üzerinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın
vasfını bozmak ve tahrip etmek.

fl Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak. direk ve benzeri şeyler dikmek,
tahribata sebep olmak, izin alınsa bile belirlenen kurallar dışında iş yapmak. Doğalgaz geçmiş
Cadde ve Sokaklarda kazı yapmak için yetkili doğalgaz flrmasından ayrıca izin alınmadan kazı
\apnıak.

g) DükUn ların Sokak veya caddeye bakan yüzlerine yayaların geliş geçişine engel olacak şekilde
çivi. çengel ve benzeri şeyler çakarak öteberi asmak, dükkan önlerine ve kaldırımlara halı, yolluk ve
benzeri malzeme sermek.

ğ) İşyerlerinin bina yüzlerine konulacak işyeri tanıtım tabelalarını binada diğer oturan ya da işyeri
bulunan kişilerin alanına onların izni olmadan taşırmak.

h) Meydan. yol ve tretuvarlarda gece yapılacak her türlü tamirat ve hafriyat çalışmalarında ııyarıcı
ışıklar kullanmamak dğhil gerekli önlemleri almamak.
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ı) Karnunun ortak kullanım alanları üzerine ilgili belediyesinden izin alınmadan: büfe, otomatik para
ödeme işlemi yapan banka ya da aracı kurum kulübesi-makinesi, ankesörtü telefon kabini, kart satış
kahini ve benzeri şeyleri koymak, deniz araçları için çekek yeri ve bağlama alanı oluşturmak. izinsiz
organ izasvon lar düzenlernek.

i) Her türlü atık ve artığı gelişi güzel ve kontrolsüz bir şekilde yakarak etrafa rahatsızlık vermek.

j) Her türlü binalarda bulunan klima ve benzeri makinelerin sularını bir akara bağlamadan açığa
vermek.

t) Kurban bayramı dönemlerinde, şehre kurbanlık hayvan girişi ile ilgili belirlenen tarihler haricinde
kurbanlık hayvan getirmek

m) - Hayvan pazarı ve belirlenen alanlar dışında, hayvan alım ve satımı yapmak.

n) Her türlü gıda maddesini uygun olmayan koşullarda taşımak (Et ve su ürünleri frigofrik araçlarda
taşınır) sakatat ve benzeri malzemeleri insanları tiksindirecek şekilde açıkta taşuriak.

o) Binaların dış yüzeylerine takılacak olan klima, anten ve benzeri malzemeleri, komşu bina
sakinlerine ve gelip geçenlere zarar verecek şekilde monte etmek.

ö) Belediyenin izni olmaksızın belediyeye ait isim, amblem, logo ve benzeri unsurları kullanıııak.

p) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan
Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları
şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek (Nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs
memurlarınca tespit edil ir.)

r) Belediyeye kayıt edilnıemiş ve veterinerden karnesi olmayan. aşıtarı yapılmamış evcil, ev ve
süs ha\vanlarını beslemek.
s) Konut içerisinde ve konut bahçesinde beslenen aşılı, tasmalı ve kayıtlı olan evcil hayvanların
hijyen ve koku yönünden çevre sakinlerini rahatsız etmemesi için gerekli tedbirleri almayarak
çevreye rahatsızlık vermek.

ş) Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, izin almadan ağıt ve ahır yaparak.
büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, hayvan gübrelerini ve diğer atıklarını sokaklara, parklara.
hahçelere bırakmak dökmek.

t) Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde
sahitlememek.
u) Binaların yüz tarafındaki pencere. balkon. teras. vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri
almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak.

ü) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç. kuyu. kireç kuyusu. hoştan kuyusu, mahzen vs. gibi
çukurları üstü açık btılundurmak veya etrafını çevirmemek. gerekli emniyet tertibatını almamak.
v) Pazarverlerinde. cadde ve sokaklarda: et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu
mamuller. süt ve süt ürünleri. kuruyemiş, lokum, bisküvi, tatlı ve benzeri yıkanmadan, pişmeden
ve kabtıkları soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurmak ve satmak.
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y) Her türlü bina. Apartman ve işyerinden sokağa. ışıkhğa ve komşu yan parsellerinde
bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak.

Mezarlıklarla ilgili emir ve yasakiar:

MADDE 7-( 1 )Mezarlıklarla ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır.
a) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların
üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fdan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek.
mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar
haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal ve mezarlıklara
zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.
b) Sarhoşların. di lenci lecin. seyyar satıcıların, yanında yel isi bulunmayan çocukların mezarlık
içine girmesi.
c) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek.
ç) Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya
yaptırmak.
d) ) Mezarlıklarda vatandaşların dini duygularını istismar ederek, para ya da herhangi bir bedel
karşılığrnda dua ya da Kuran okumak, hizmet vermek.
e) Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.
Yasaktır.

İlan reklfım ile ilgili kurallar

Madde 8- (1 )Aşağıdaki fıiller yasaktır:

a) Ordu Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan her hangi bir yere, “Ordu
Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı olarak reklam
tanıtım unsuru koymak.

b) Ordu Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan yerlerde, belediyenin ilgili biriminin
izni olmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stand ve benzeri şeyler kurmak.
bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak, reklam faaliyetinde bulunmak.

c) Kamu veya özel hukuk kişilerine ait binalara veya bu binaların herhangi bir yerine (dışarıdan
görünmeyen iç meknlar hariç), bina sahiplerinden izin alınsa bile belediyenin ilgili biriminden
uygunluk görüşü alınmadan, tanıtım veya reklam amaçlı afiş. pano, ilan gibi uygulama yapmak.

ç) Belediyelerce belirlenen alanların haricinde, tanıtım ve duyuru amaçlı bez afişler asmak.



Hayvan Ölüleri ile ilgili emir ve yasaklar:

MADDE 9-(1) Belediyece hayvan ölülerini yakma fırını veya hayvan mezarlığı yaptlıncaya
kadar hayvan ölüleri hakkında uyulması gereken kurallar şunlardır.
a) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak,
umurna mahsus yerlere atmak veya gömmek, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta
Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli
kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya
meydan verilmeden şehir dışında. hayvanlar tarafından eşi 1 ip çıkarı Imayacak surette
gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya
mahsus araçlarla taşınmayacaktır.)
b) Kedi, köpek ve kümes hayvaniarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere, hayvanlar
tarafından çıkarılmavacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik
arabalarına teslim etmemek.
c) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Mahalli Belediye
Başkanlıklarına veya Müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için Hayvan Sağlık
Zabıtası nizamnamesi hükümlerine göre işlem yaptırmamak.
Yasaktır.

Gezici ve Sabit Seyyar Satıcılar ile İlgili Emir ve Yasaklar:

MADDE 1O-( 1) Gezici ve sabit Seyyar Satıcılar ile İlgili aşağıdaki kurallar uygulanır.
a) Belediye başkanlığınca gezici ve sabit satıcılık yapma izni olmadan satış yapılması yasaktır.
(Gezici ve sabit satıcılık yapmak isteyenler bir dilekçe ile belediyenin zabıta müdürlüğüne
müracaat edecek gerekli onay alındıktan sonra, uygun görülenlere belirli bir işgaliye harcı
karşılığında süreli izin verilebilecektir, verilen izin emsal teşkil edemez. Bu işlem yapılırken
zabıta müdürlüğüne, nüfus cüzdan sureti ile her ikametgah değişikliğinde yeni ikametgah teslim
edilecek ve 6 ayda bir ikametgah senetleri ve izin işlemleri yenilenecektir.)

b)Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanhk belgesi olmadan ve
turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak yasaktır.

c) İzinsiz olarak gezici ve sabit gıda maddesi satışı yapılamaz, ancak özel olarak bu iş için imal
edildiği belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu yada motorsuz
araçlar ile gezici satış yapılmasına ilgili belediyesince izin verilebilir, bu izinlerde süreli olacaktır.

ç) Gezici ve sabit satıcılar, ilgili belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır, ayrıca
kullanılacak araçlar için hetedivelerin özel hüküm getirme hakkı saklıdır. Satıcılar belediye
tarafından verilen iş elbisesini giymek zorundadır. Kullandıkları iş elbiseleri, el ve yüzleri temiz
olacaktır. Yakalarında isim ve yaptığı işi belirten yaka kartı takmaları zorunludur.

d) Simit türü benzeri unlu mamüllerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki
araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekanla kapalı olacak.
ürünlere kesinlikle çıplak elle temas editmeyecektir. Bu araçların camekanında satışa çıktığı fırın
veya yapım yerinin ismi, adresi ve fıyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olacaktır.
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e) Gezici ve sabit olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış
faturasını daima yanlarında bulunduracak ve her isteyişte göstereceklerdir.

t’) Gezici ve sabit satıcıların açıkta yada ambalajsız. bardakla su. ayran ve benzerlerini satmaları
yasaktır.

g)Yüksek sesle bağırarak ve ses yükseltici araçlarla ve hoparlörlü araçlarla veya durarak satış.
reklam. ilan yapılamaz.

ğ) Hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından
onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezici ve sabit satıcılar, satış yapmak
istedikleri alan hangi belediyenin görev yetki sorumluluğunda bulunuyor ise o yerin
helediyesinden izin alacaktır. Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekanı tertiplenemez.

h) Motorltı vasıtalarda hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satılabilmesi için bu
vasıtalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurulacaktır. Bu vasıtaların hazır gıda
(fast-food) türü gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması yasaktır.

ı) Motorlu vasıtalarda mamul gıda maddesi satan esnafin bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden
almaları ve belgelemeleri mecburidir.

i) Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için, şveri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelikte bu iş için aranan özelliklere uyulur.

TRAFİK VE TOPLU TAŞIMA İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 11- (1)Aşağıdaki filler yasaktır:

a) Toplu taşıma araçlarına, hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları
Güçleştirecek ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici eşyalarla binmek.

b) Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak.
c) Toplu taşıma araçlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik

dinlemek, alkollü içki içmek. kabuklu yiyeceklerin kabuklarını araç içerisine atmak.
ç) Toplu taşıma araçlarını temiz bulundurmamak.
d) Her çeşit eşyanın taşınması. yüklenmesi, boşaitılması ya da araçların tamiratı veya

sevkiyatı esnasında kamuya ait alanların kirlenmesine veya tahribatına sebep olmak.
e) Toplu taşıma araçları ile, yetkili hirimlerce kendilerine tahsis edilmiş duraklar haricinde

yolcu almak, indirmek, park etmek ve bekleme yapmak.
t’) Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama

yapmak.
g) Deniz dolmuş motorlarında tayin edilen yolcu adedi kadar sayıda cankurtaran sim idi ve

benzeri kurtarıcı malzemeyi yolcuların en kolay ulaşabilecekleri yerlerde
bulundurmamak.

ğ) Deniz dolmuş motorlarında belli edilmiş yolcu adedinden fazla yolcu almak.
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İi) Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Esaslarına Dair Yönetmeliği
kapsamında UKOME kararı verilerek alınmış çalışma izin belgesi olmadan taksi durağı
kurmak

ı) Ozel Toplu Ulaşım Araçları Yönetmeliği kapsamında ve UKOME kararı olmadan Ticari
Minibüs Hattı ve Durağı kurmak, işletmek ve hat uzatmak.

i) Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Esaslarına Dair Yönetmeliği
kapsamında UKOME kararı verilmeden Taksi Dolmuş Hattı ve Durağı kurmak, işletmek
ve hat uzatmak.

j) Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında UKOME Kararı verilerek alınmış
Güzergh Kullanım izin Belgesi olmadan taşımacılık yapmak.

k) UKOME kararları kapsamında yük taşımacılığı yapan araçlar ile, Güzergh Kullanım İzin
Belgesi olmadan taşımacılık yapmak.

1) UKOME kararları kapsamında deniz taşımacılığı yapan araçlar ile Geçici Güzergah İzin
Belgesi olmadan taşımacılık yapmak.

m) Taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dahilinde kısa
mesafeler dahil istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak amacıyla normal gidilecek
güzergah dışına çıkmak.

n) Toprak, kum, çimento, harç. mıcır, kömür tozu, talaş ve benzeri katı ya da sıvı. sızıntı
veya akıntıya sebep olabilecek malzemeleri taşıyan araçların, taşıdıkları malzemelerin
yollara dökülmesini önleyici tedbir almayarak bu malzemelerin yollara dökülmesine veya
uçuşmasına neden olmak. Hafriyat ve benzeri malzeme nakli yapan araçlar ile brandasız
ve tekerleri çamurlu bir şekilde trafiğe çıkmak.

o) Taşıdığı ambalajsız gıda maddesinin özelliklerine uygun hijyenik şartları taşımayan
araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak.

ö) Taksi, taksi dolmuş, kara ve deniz toplu taşıma araçları, servis araçları, hafriyat ve ağır
tonajlı araçlar ile özel araçlar hakkında, belediyenin karar organları ve belediye adına
yetki kullanan UKOME ve AYKOME’nin almış olduğu kararlara aykırı hareket etmek.

p) Taksi, taksi dolmuş, servis araçları ve her türlü toplu taşıma araçlarında havalı korna
bulundurmak.

r) UKOME kararıyla yürürlüğe konulan yönetmeliklerde toplu taşıma araçları için yer alan
kurallara uvmamak.
s) Toplu taşıma araçlarında Ordu Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği
ile UKOME kararları kapsamında belirtilenlec haricinde reklam uygulaması yapmak.

ş) UKOME tarafından süreli olarak verilen Çalışma Ruhsatı. Güzergah izni vb. izinleri
süreleri sonunda yeni lemeden çalışmak.

t) Toplu taşıma araçları ile, taşımacılık hizmeti esnasında Çalışma Ruhsatnamesinde/İzin
Belgesinde yazılı çalışma alanının/güzerghının/hattının dışına çıkmak.

tı) Toplu taşıma araçları ile, taşımacılık hizmeti esnasında UKOME tarafından belirlenen
bekleme yeri ve duraklarına, trafiği aksatmayacak. can ve mal güvenliğini tehlikeye
düşürmeyecek, bekleme yeri ve durak alanını taşmayacak şekilde nizami yanaşmamak.

ü) Toplu taşıma araçları ile. taşımacılık hizmeti esnasında UKOME kararıyla belirlenmiş
trafik düzenlemelerinde ya da rnücbir sebeplerle oluşacak hallerde. trafik zabıtası veya
heled iye zabıtasınca yönl endiri lecekleri geçici güzerghlara uymamak.

L.



v) Toplu taşıma araçlarında ücret tarifesinin araçların görünür bir yerine asmamak. Çalışma
Ruhsatnamesi İzin Belgesi’ni görevliler tarafından talep edilmesi halinde ibraz etmemek

y) Toplu tasıma araçlarının yolcu ve bagaj bölümüne yolcuların can güvenliğini tehlikeye
düşürecek özelliğe sahip yanıcı, parlayıcı, patlayıcı. kirletici, kesici vb. malzemeler ile
taşıma kafesi olmayan evcil hayvan almak. Taksilerin bagaj bölümüne bagaj boyutunu ve
istiap haddini aşan yük almak ve 50 kg’a kadar eşyadan ücret almak.

z) Toplu taşıma araçları ile, taşımacılık hizmeti esnasında mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim
şartları gibi sebeplerle yolcu çağrılarına cevap vermemek, yolcunun gitmek istediği
adrese(birbaşka yolu bilhassa istemediği müddetçe) normal güzergah dışından götürmek.

aa) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak
yasaktır

bb) Sürüş emniyetini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek derecede hasarlı olan bir toplu
taşıma aracı ile taşımacılık hizmeti yapmak.

cc) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmetini, Şoför Eğitim Sertifikası olmayan şofiirlerle
yapmak.

çç) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmeti esnasında, denetim birimleri tarafından
istenilen
belgeleri ibraz etmemek, taşımacılık yapmaktan kaçınmak, trafiği ve taşımacılığı
aksatmak.

dd) Köprü. otoyol ve otogar kullanım bedelleri hariç, taksimetrede yazılı bedelin dışında ücret
talep etmek.

ee) Taksimetreyi yolcunun bindiği noktadan önce açmak.
ff) Hizmet alanlarından diğer yerlere yolcu götürmek hariç, (T) seri plakalı taksiler ile,

tahsis edildikleri çalışma alanın sınırları dışından yolcu almak.
gg) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmeti esnasında, araç iç sıcaklığını 20-24°C

değerleri arasında tutmamak.
ğğ) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmeti esnasında, araç kapıları kapanmadan hareket

etmek ve kontrolsüz yolcu bindirip indirmek.
hh) Şehir dahilinde meskün sahalar arasında dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ile

akaryakıt tankerlerinin park edilmesi yasaktır. Bu tür araçlar Belediyece belirlenen
alanlara park edilecektir.

ıı) Kamuya ait alanlarda hurda araçlar park halinde bırakılmayacaktır. Hurdaya çıkarılmarnış
araç da olsa uzun süreli park halinde bulundurulmayacaktır. Hurda veya hurdaya
çıkarılmarnış ama görüntü kirliliği yaratan (tekerleri olmayan, yıpranmış, kullanılmaz
durumda bulunan) araçlar Belediye tarafından çekici ile çektirilerek yedd-i emin altına
alınarak gerekli cezai müeyyide uygulanır.

ii) Belediyece yasaklanmış yerlerde hayvanların çektiği araçlarla trafiğe çıkmak yasaktır.
kk) Kamu alanlarında ticari amaçla araçları park halinde bırakarak aracın üzerine “Satılık

K iral ık”gibi levhalarla ticari faaliyette bulunmak yasaktır.
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(2) Fayton ile taşımacılık hizmetinde aşağıdaki fıiller yasaktır:

a) Fayton ları. insanlara ve çevreye zarar verecek şekilde kullanmak.
b) Faytonlarda, Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi ile menşei şahadetnamesi veya yurtiçi

sevk raporu düzen lenmemiş atları kullanmak. plakada kaydı olmayan at çalıştırmak.
c) Atlara RUAM kontrolü yapılmış ve elektronik yonga (chip) takmamak.
ç) Faytonlarda üç yaşından küçük on üç yaşından büyük atlar çalıştırmak.
d) Faytonlarda. atlar gebeliklerinin altıncı ayından itibaren ve doğumdan sonraki ilk üç ayda

çalıştırmak.
e) Herhangi bir nedenle. hastalıklı olan atlar ve hasarlı olan faytonlar ile taşımacılık yapmak.
f) Faytonlarda kullanılan atları taşımacılık hizmeti dışında. belirlenecek olan gezinti ve

dinlenme alanları ile at barınakları dışında başıboş olarak dolaştırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyerleri Hakkındaki Kurallar

Belediyenin Ruhsatına tabi işyerlerinin uyması gerekli kurallar

Madde 12- (1) Aşağıdaki filler yasaktır:

a) Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda btılunan her türlü işyeri
için Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ruhsat almamak.

b) İşyerinde. satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır
ambalaj malzemesi ile tartıp satmak, ambalaj kağıdı haricindeki malzemeleri ambalaj
malzemesi olarak kullanmak, gıda ile ilgili maddeleri kontamisyano açık (bulaşmaya
açık) bulıındurmak.

c) Her Türlü tam ve ölçü aletlerini 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre
zamanında kontrol ettirmemek ve damgalattırmamak.

ç) İşyeri ilgililerince. Belediyece tayin edilmiş açma kapama saatlerini gösteren en az 20x30
ebatlarında bir levhayı, müşterilerin dışarıdan görebilecekleri bir yere asmamak.

d) İşyerlerinde yeter sayıda TSE standartlarına uygun dolu yangın söndürme cihazı
hutundurmamak.

e) İşyerlerinin bacalarını yılda en az bir kez temizletmemek.
O İşverleri nde baca sistemi haricinde yan duvarlar veya camlardan baca açarak etrafa

rahatsızlık vermek.
gj İşyerleri ruhsatında belirlenen alan dışında ticari faaliyet yapmak.



DÖRDÜNCU ŞÖLÜM

Yaptırımlar

Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 13- (1) Bu yönetmeliğin 4-5-6-7-8-9-10-1 1-12 inci maddelerinde belirtilen
kurallara aykırı hareket edenler hakkında 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik
Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanunun 1 nci maddesine göre işlem yapılır.

(2) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin:

a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılması,

b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymaması.

c) Kanuni istisnatar saklı kalmak üzere eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve
açılması izne bağlı yerlerde 18(On sekiz) yaşından küçüklerin çalıştırılması,

ç) Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri
yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile 18 (Onsekiz) yaşını doldurmamış küçüklerin
girmesine müsaade edilmesi.

d) İşyeri Açma ve Çatışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili Mevzuat
hükümlerine aykırı olarak işletildiğinin tespit edilmesi,

Durumunda bu işyerleri hakkında, Belediye Encümeni, tarafından işletmecilerine 2559
sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6 ncı maddesine istinaden idari para cezası
verilir.

(3) Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre tebliğ edilir. İkinci fıkrada belirtilen aynı fıillerin bir yıl içinde tekrarı
halinde, en son uygulanan para cezası bir kat amrılarak uygulanır.

(4)a) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarıntn yahut kaplarının üzerine kolaylıkla
görülebilir ve okunahilir şekilde tüketicinin ödeveceği tüm vergiler dhi1 satış fiyatı ve
birim fıvatını gösteren. üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması: etiket
konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek
şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler
de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.

b) Etiket. tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması
durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.
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c) indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fıyatı, indirimden önceki
fiyatı. tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. indirimli satışa konu edilen mal
veya hizmetlerin indirimden önceki fıyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı
satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Yukarıda belirtilen kurallara uymayan ilgililer hakkında 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 54 ncü maddesine istinaden, yine aynı kanunun 77 nci
maddesinde zikredilen cezai işlemin uygulanabi]mesi için Belediye Zabıtaları bir tutanak
tutarlar ve karar alınmak üzere bu tutanağı Kanuııun 78 nci maddesi doğrultusunda
yaptırım uygulananın merkezinin bulunduğu Valiliğe gönderirler.

(5) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış
yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına. cezası ödenmeyerek otuz gün
içinde geri alınmavan gıda dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile muhtarlıktan
alınmış yoksulluk belgesi bulunan ihtiyaç sahiplerine verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hukümler

Kişisel Özel Haller

Madde 14-(l) İşlediği filin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan ve bu fiulle ilgili
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve davranış
yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu Yönetmelikte
belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz, ancak işyerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar
hakkında bu kişilerin bu Yönetmelikteki emir ve yasakları ihlalinden dolayı müeyyide,
işyeri ilgilisine uygulanır.

Özel Mevzuat Hükümleri

Madde 15-(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer
alan hükümler uygulanır.

Uygulamaya İlişkin Hususlar

Madde 16-(1) Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara uyulur:
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a) Kişi hakkında tutulan tespit tutanaktan. her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine
verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tehellüğden irntina ederse 7201 sayılı Tehligat
Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

h) Tespit tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.

c) Tespit tutanaklarında hangi mevzuat hükmünün ihlal edildiği açıkça yazılır.

(2) Yetkili makamların almış olduğu kararlara istinaden verilen Sanat ve Ticaretten men
kararlarının uygulanmasında veya ruhsatsız bir işyerinin faaliyetten men edilmesi
durumunda:

a) Karar/durum ilgiliye tebliğ edilerek; bozulabilecek mallar ile zaruri ve şahsi eşyalarının
alınması, işyerinin mühürlemeye hazır hale getirilmesi için işin neyine göre en az 24 saat
en fazla 7 gün arasında bir süre verilerek işyeri sahibinin veya temsilcisinin işyerinin
mühürlenmesi esnasında hazır bulunması istenir.

b) Verilen sürenin dolması ile kapatma işleminde;
t) Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler işyeri sahibi tarafından
alınır.
2) Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir.
3) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
4) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalanır.
5) Kapatma işleminde işyeri sahibinin veya yetkili birinin hazır bulunması sağlanır,
ilgililerin imzadan kaçınması durumunda durum tutanakta belirtilerek imzalanır ve bir
suret ilgililere verilir.
6) Mühürlü bulunan bir işyerinde oluşabilecek her türlü olumsuzluk işyeri sahibine aittir.

c) Sanat ve ticaretten men kararı verilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce açılırsa
mühür bozma tutanağı tutularak Cumhuriyet Savcı lığına suç duyurusunda bulunulur,
işyeri yeniden mühürtenir. Süresinin dolması durumunda işyeri sahibinin veya resmi
temsilcisinin huzurunda Mühür Açma Tutanağı tanzim edilerek işyeri sahibine veya
temsilcisine bir suret teslim edilerek işyerinin mühürleci açılır.

İhlalin Tespitine İlişkin Hususlar

Madde 17-(l) Aşağıda belirtilen şekillerdeki tespitlere göre müeyyide uygulanır:

a) Kurallara aykırı hareket edildiğine bizzat şahit olunduğunda.

b) Alınan yazılı ya da sözlü bir şikyette olay mahalline varıldığında kural ihlalinin görülmesi
ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya kural ihlalini gerçekleştiren kişinin kimlik
bilgilerinin devletin herhangi bir resmi kuruırnınun yazısı ile bildirilmesi halinde.
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c) Kural ihlalinin delilinin olay mahaltinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine
rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi
bulunduğunda.

ç) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin, varsa delilleri
ile birlikte, kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde.

Yürürlük

Madde 18-(I) Bu Yönetmelik. Ordu Büyükşehir Belediye Meciisince kabul
edilmesinden sonra Belediyenin web sitesine konulur ve bir yerel gazetede
yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19-(l) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Bu Yönetmetik, Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2014 tarih ve 2014/058
sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Süleyman TOMAKİN
Büyükşehir Belediye Başkan V. Rabia GÖZPINıR

Katip Üye
İ\

Ahmet ÇORUH
Katip Üye
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