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BİRİNCİ BÖLÜM  
Madde 1- 14/08/2014 tarih ve 2014/088 Sayılı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Kapsam 

başlıklı 2. maddesinin 9. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  

Madde 2- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 5. maddenin araç sürücüsü tanımına şoförler 

ifadesinden sonra (şoförler 63 yaşına kadar çalışabilir) eklenmiştir.  

Madde 3- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 5. maddesinin çalışma ruhsatı tanımına hükümlerine 

uygun olarak ifadesinden sonra “ocak, şubat ve mart ayı sonuna kadar” eklenmiştir.  

Madde 4- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 5. maddenin personel servis aracı tanımına S plakalı 

araçlar ifadesinden sonra “veya Belediye tarafından özel güzergâh izin belgesi verilen araçlar” 

eklenmiştir.  

Madde 4- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 5. maddesine “Plaka: Araçların plakası Ordu ilinin 

plaka kodu olan 52 olacak.” tanımı eklenmiştir.  

.  

İKİNCİ BÖLÜM  
Madde 5- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 7. maddesinin 11. fıkrasında yer alan “(15 yaş)” 

ibaresi “(20 yaş)” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 6- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 9. maddesinin 27. fıkrasının servis ibaresi 

yazılacaktır. ifadesinden sonra “Personel servis araçlarında taşıdıkları personelin onaylı isim listesi 

aracın içersinde görünür bir yerde asılı olacaktır. Personel servis yazısı 80x500mm ölçülerinde ve 

aracın arka tarafında kaportada olacaktır.” eklenmiştir.  

Madde 7- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 13. maddesinde yer alan “belediye encümen kararı 

alındıktan” ibaresi “Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından devir işlem dosyası alındıktan” olarak 

değiştirilmiştir. Yine aynı maddede yer alan “belediye encümen kararı alınmadan” ibaresi “Ulaşım 

Dairesi Başkanlığı’na başvuru yapılmadan” olarak değiştirilmiştir. Yine aynı maddede yer alan 

“encümen kararı alınması” ibaresi “Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından devir işlemi” olarak 

değiştirilmiştir.  

Madde 8- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 13. maddesinin (d) bendinde yer alan “Ukome Şube 

Müdürlüğü” ibaresi “Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na” olarak değiştirilmiştir. Aynı bendin “evrak 

karar alınmak üzere belediye encümenine gönderilir. Encümenin olumlu kararından sonra” ibaresi 

“uygun olan araca” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 9- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 13. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Encümen 

Kararı Olumlu İse Aracı Alan” ibaresi “Ticari Araç Devir (Tahsis) Belgesi Verilen” olarak 

değiştirilmiştir. 2  

 



Madde 10- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 13. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendinde yer alan 

“plaka yazılı” ifadesi kaldırılmıştır.  

Madde 11- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 14. maddesinin 2. fıkrasında yer alan uygun kalmak 

ve “belediyeden” ibaresi “Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 12- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 16. maddesinin 1. fıkrasının (A) başlığında yer alan 

bulunandan sonra “ve” ibaresi “veya Belediyenin izin verdiği” olarak değiştirilmiştir. Yine aynı 

başlığın f bendinde yer alan faaliyet belgesi ifadesinden sonra “veya ticari kaydı istenir” ibaresi 

eklenmiştir.  

Madde 13- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 16. maddesinin 3. fıkrasının (B) başlığında yer alan 

bulunandan sonra “ve” ibaresi “veya Belediyenin izin verdiği” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 14- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 16. maddesinin 4. fıkrasının (ı) bendinde yer alan 

“faaliyet belgesi” ifadesinden sonra ” veya ticari kaydı istenir. “ ibaresi eklenmiştir.  

Madde 15- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 16. maddesinin 6. fıkrasının (b) bendinde yer alan 

“Güzergâh krokisi” ifadesinden sonra ” veya taşıma adresi bildirilir. “ ibaresi eklenmiştir.  

Madde 16- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 16. maddesinin 8. fıkrasının (g) bendinde yer alan 

“Güzergâh krokisi” ifadesinden sonra ” veya taşıma adresi bildirilir. “ ibaresi eklenmiştir.  

Madde 17- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 16. maddesinin 10. fıkrasının (e) bendinde yer alan 

“Güzergah krokisi” ifadesinden sonra ” veya taşıma adresi bildirilir. “ ibaresi eklenmiştir.  

Madde 18- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 17. maddesinin yer alan Belediye ifadesinden sonra 

gelen” encümen kararı” yerine “Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na dosya verilip ticari araç tahsis belgesi 

“ ibaresi ile değiştirilmiştir.  

Madde 19- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 19. maddesinin yer alan “çalışma ruhsatı” 

ibaresinden sonra ” veya Belediyenin izin verdiği “ ifadesi eklenmiştir.  

Madde 20- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 20. maddesinin 4. fıkrasında yer alan bu taleplerini 

ifadesinden sonra gelen ”encümene evraklarını” yerine “Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na dosyayı “ 

ifadesi ile değiştirilmiştir. Yine aynı fıkranın belirtmek zorundadır ifadesinden sonra gelen 

“belediye encümen kararı ile” yerine “Ticari araç devir (Tahsis) belgesi alan” ifadesi ile 

değiştirilmiştir. Yine aynı fıkranın alan araçlar ibaresinden sonra gelen “için” yerine “trafik tescilde 

işlem yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne giderek” ifadesi ile değiştirilmiştir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Madde 21- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 21. maddesinde yer alan ruhsatlı araçlar 

ibaresinden sonra “veya belediyenin izin verdiği araçlar” ifadesi eklenmiştir.  

Madde 22- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 23. maddesinin 17. fıkrasında yer alan “Belediye 

Encümen kararı olmadan” ibaresi “Ticari araç tahsis belgesini Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan 

almadan” ifadesi ile değiştirilmiştir. 3  

 



Madde 23- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 25. maddesin yer alan içinden başlayan ibaresinden 

sonra gelen “(S) plakalı servis araçları için UKOME kararları uygulanır. UKOME kararı ile 

yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan araçlara geçici olarak güzergâh izin belgesi verilir.” 

“öğrenci ve personel servis araçları taşıma sınırları bir başka ilçe sınırlarını geçtiğinde kalkış 

noktasında almış oldukları öğrenci ve personeli varış noktasına götürüp getirebilirler. Varış 

noktasındaki ilçeden öğrenci ve personel taşıyamazlar.” Olarak değiştirilmiştir  

Yürürlük  
Madde 24- Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce kabulü ve Belediye ilan 

tahtasında veya belediyemiz WEB sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.  

Yürütme  
Madde 25- Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığının denetim ve gözetimi altında Ulaşım 

Dairesi Başkanlığınca Yürütülür.  

Geçici Madde 1- “(S) Plaka uygulaması olmayan ilçelerde veya yeterli sayıda (S) plakası olmayan 

ilçelerde araçlarını öğrenci veya personel taşıma yönetmeliğine uygun hale getirenlere güzergâh 

izin belgesi Ukome şube müdürlüğü tarafından verilir.” İfadesi eklenmişitir.  

Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarihli ve 2015/084 sayılı 

kararıyla kabul edilmiştir.  
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