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ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

TİCARİ TAKSİLER VE TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE 

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

Meclis Karar Numarası    : 2015/085 

Meclis Karar Tarihi          : 14.04.2015 

Yürürlüğe Girdiği Tarih  : 17.04.2015 

 

 

Madde 1- 14/08/2014 tarih ve 2014/087 Sayılı Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına 

Dair Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4. maddesinin (T) Plakalı Araç tanımında yapısı itibari ile ifadesinden 

sonra gelen “sürücüsünden başka en çok dört(4)” ifadesi “sürücü dahil en çok dokuz (9)” olarak 

değiştirilmiştir.  

Madde 2- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesinin çalışma ruhsatı tanımında uygun olarak 

ibaresinden sonra “ocak, şubat, mart ayı sonuna kadar” ifadesi eklenmiştir.  

Madde 3- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesinin taksi şoförü tanımında özelliklere sahip kişiyi 

ibaresinden sonra “(sürücüler 63 yaşına kadar çalışabilir)” ifadesi eklenmiştir.  

Madde 4- Aynı yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin sonuna (devir ve ortak almalarda aracı 

kendi kullanmayacaksa istenmez) ifadesi eklenmiştir.  

Madde 5- Aynı yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin sonuna (devir ve ortak almalarda aracı 

kendi kullanmayacaksa istenmez) ifadesi eklenmiştir.  

Madde 6- Aynı yönetmeliğin 8. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde aldıktan sonra yer alan “evraklar karar 

almak üzere Belediye Encümenine gönderilir.” ibaresi “Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Ticari araç devir 

(tahsis) belgesi verilir.” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 7- Aynı yönetmeliğin 8. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Encümen Kararı Olumlu ise aracı” 

ibaresi “Ticari Araç Devir (Tahsis) Belgesi” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 8- Aynı yönetmeliğin 9. maddesinin 5. fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

6-Araçların ön kapılarına hangi durağa bağlı oldukları yazılı olacaktır.  

Madde 9- Aynı yönetmeliğin 17. maddesinin 5. fıkrasının bu taleplerini ibaresinden sonra yer alan 

“Encümen’e evraklarını” ifadesi “Ulaşım Dairesi Başkanlığına” olarak değiştirilmiştir. Yine aynı fıkranın 

belirtmek zorundadır ibaresinden sonra yer alan “encümen kararı ile” ifadesi “ Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

tarafından” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 10- Aynı yönetmeliğin 17. maddesinin 6. fıkrasının çeken kişiler ibaresinden sonra yer alan “180 gün” 

ifadesi “araçlarını trafikten çektiği tarihten başlamak üzere 18 ay” olarak değiştirilmiştir. Yine aynı fıkranın 

ruhsat iptal ibaresinden sonra yer alan “edilir” ifadesi “ edilmiş sayılır” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 11- Aynı yönetmeliğin 19. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde büyükşehir ibaresinden sonra yer 

alan “Belediye Encümen kararı” ifadesi “belediyesinden ticari araç devir (tahsis) belgesi” olarak 

değiştirilmiştir. 2  

 



Madde 12- Aynı yönetmeliğin 19. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde konu ile ilgili ibaresinden sonra yer 

alan “Encümenden devir kararının çıkması” ifadesi “Ticari araç devir (tahsis) belgesi alması” olarak 

değiştirilmiştir.  

Madde 13- Aynı yönetmeliğin 19. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde devir işlemlerinin ibaresinden sonra 

yer alan “Encümen kararının tebliğ” ifadesi “Ticari araç devir (tahsis) belgesi” olarak değiştirilmiştir. Yine 

aynı bendin ruhsatı tanzim edilir ibaresinden sonra gelen “Bu Yönetmelik yayımı tarihinden önce her hangi 

bir nedenden dolayı aracını trafikten çeken kişilere 18 (onsekiz) ay içerisinde müracaatı halinde ticari (T) 

plaka çalışma ruhsatı verilir.” İfadesi kaldırılmıştır. Yine aynı bendin yapılanların yönetmelik ibaresinden 

sonra “değişikliğinin” ifadesi eklenmiştir. Yine aynı bendin itibaren ibaresinden sonra yer alan “90 gün” 

ifadesi “12 ay” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 14- Aynı yönetmeliğin 19. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde yazılı varislerin ibaresinden sonra 

“1 (bir) yıl içerisinde” ifadesi eklenmiştir. Ve yine muvafakat ile ibaresinden sonra yer alan “bir varis” ifadesi 

“varisler” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 15- Aynı yönetmeliğin 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde işletme ruhsatının ibaresinden sonra 

yer alan “varislerden biri” ifadesi “varisler” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 16- Aynı yönetmeliğin 30. maddesinde ticaret ve sanattan ibaresinden sonra yer alan “sen” ifadesi 

“men” olarak değiştirilmiştir.  

Yürürlük  
Madde 17- Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce kabulü ve Belediye ilan tahtasında 

veya belediyemiz WEB sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.  

Yürütme  
Madde 18- Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığının denetim ve gözetimi altında Ulaşım Dairesi 

Başkanlığınca Yürütülür.  

Geçici Madde 1. Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, herhangi bir nedenle (T) plakalı aracını hususiyse 

çekerek ve bunu belgelendirenlerle ilgili olarak, (T) plakasını yeniden faaliyete geçirmek isteyenlerin, işbu 

geçici madde hükmünün yürürlük tarihinden itibaren başlamak üzere 31.12.2015 tarihine kadar Ordu 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları halinde, bu yönetmeliğin Geçici 2. 

maddesinde sayılan şartları taşımaları kaydı ile, başvurular Ulaşım Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak İhtisas 

Komisyonunca değerlendirilir ve şartları uygun olanlar ile ilgili olarak, (T) plakalarının yeniden faaliyete 

geçirmeleri hususunda işlem yapılır. Geçici 1. maddesi eklenmiştir.  

Geçici Madde 2. Başvuruda aranacak şartlar;  

a-Başvuru yapanların herhangi bir ticari araç kaydı (T,S,M,D,K) bulunmayacaktır.  

b-Başvuru yapanlarda işbu yönetmeliğin 8-1/b maddesindeki şartlar aranacaktır. Geçici 2. Maddesi 

eklenmiştir.  

Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarihli ve 2015/085 sayılı 

kararıyla kabul edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ VE KALDIRILDIĞI TARİHLERİ GÖSTEREN 
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Meclis Karar 

Numarası 

Meclis Karar 

Tarihi 

Yürürlüğe Girdiği 

Tarih 

Değişen Maddeler  

 

2015/085 

 

14.04.2015 

 

17.04.2015 

 

4.,8.,9.,17.,19.,30. Maddeler 

 

 

 

   

  

 


