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Madde 1- 14/08/2014 tarih ve 2014/086 Sayılı Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğinin 

Kapsam başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrası meclis kararları ibaresinden sonra “saklıdır” ifadesi 

eklenmiştir.  

Madde 2- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesinin özel halk otobüsü tanımı: Ordu 

Büyükşehir Belediyesinin denetimindeki en az 27 oturma kapasiteli özel toplu taşıma araçlarını, 

ifadesi “Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan 

motorlu taşıttır.” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 3- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesinin minibüs/ dolmuş tanımı: Yapısı 

itibarıyla sürücüsünden başka 14 oturma yeri olan (M-D) seri plakalı özel toplu taşıma 

araçlarını, ifadesi “Sürücüsü dahil oturma yeri onyediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.” 

olarak değiştirilmiştir.  

Madde 4- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesinin araç personeli tanımına araç 

sürücüleri ifadesinden sonra (şoförler 63 yaşına kadar çalışabilir) eklenmiştir.  

Madde 5- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesinin çalışma ruhsatı tanımında “ilgili 

daire başkanlığı” ibaresi “Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı UKOME Şube Müdürlüğü” olarak 

değiştirilmiştir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Madde 6- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 13. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ücreti 

ödenerek ibaresinden sonra gelen “her yılın ocak ayı içerisinde” ifadesi “her yılın ocak, şubat 

ve mart ayı sonuna kadar” olarak değiştirildi. Yine aynı fıkrada işlemleri yapılır ibaresinden 

sonra gelen “ocak ayı” ifadesi “her yıl ocak, şubat ve mart ayları” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 7- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 13. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ücret alınır 

ibaresinden sonra gelen “encümen kararı ile” ifadesi “Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından” 

olarak değiştirilmiştir. Yine aynı fıkranın son verilir ibaresinden sonra gelen “çalışma ruhsatları 

her yıl belediyenin Ulaşım Dairesi tarafından vizelenir” ibaresi kaldırılmıştır.  

Madde 8- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 15. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 

taşıdıklarını ibaresinden sonra “tevsik eder” ifadesi “belirten” olarak değiştirilmiştir.  

.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Madde 9- Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümün 17. maddesinin 8. fıkrasında yer alan çalışma 

ruhsatı ibaresinden sonra “1” ifadesi “5 (beş)” olarak değiştirilmiştir. 2  

 



Madde 10- Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümün 18. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde 

yer alan kendi isteğiyle ibaresinden sonra “veya herhangi bir nedenden dolayı)” ifadesi 

eklenmiştir.  

Madde 11- Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümün 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde 

yer alan araçların ibaresinden sonra “20 (yirmi)” ifadesi eklenmiştir.  

Madde 12- Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümün 20. maddesinde yer alan başvuru yaparak 

ibaresinden sonra “Encümen kararı” ifadesi “Ticari araç devir (tahsis) belgesi Ulaşım Dairesi 

Başkanının onayı” olarak değiştirilmiştir. Yine aynı maddenin başvurmadan ve ibaresinden 

sonra “encümen kararı” ifadesi “ticari araç devir (tahsis) belgesi” olarak değiştirilmiştir. Yine 

aynı maddenin ortak almada ibaresinden sonra “encümen kararı” ifadesi “ticari araç devir 

(tahsis) belgesi” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 13- Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümün 20. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde 

yer alan fotokopisi ibaresinden sonra “(devir ve ortak almalarda aracı kendi kullanmayacaksa 

istenmez)” ifadesi eklenmiştir.  

Madde 14- Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümün 20. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde 

yer alan dosyasına konur ibaresinden sonra “(devir ve ortak almalarda aracı kendi 

kullanmayacaksa istenmez)” eklenmiştir.  

Madde 15- Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümün 20. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde 

yer alan çalışma ruhsatının aslı ibaresinden sonra “(daha önce ilçe veya belde belediyesi 

vermemişse istenmez)” eklenmiştir. Yine aynı bendin Belediye ibaresinden sonra yer alan 

“Ukome Şube Müdürlüğüne” ifadesi “Ulaşım Dairesi Başkanlığına” olarak değiştirilmiştir. 

Yine aynı bendin gerekli inceleme ibaresinden sonra gelen “Ulaşım” ifadesi “Ukome” olarak 

değiştirilmiştir. Yine aynı bendin alındıktan sonra ibaresinden sonra gelen “evraklar karar 

alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.” ifadesi “Ticari araç devir (tahsis) belgesi 

verilir.” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 16- Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümün 20. maddesinin 3. fıkrasında yer alan 

“Encümen kararı olumlu ise aracı” ibaresi “Ticari Araç Devir (Tahsis) Belgesi” olarak 

değiştirilmiştir.  

Madde 17- Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümün 20. maddesinin 3. fıkrasının (ı) bendinde yer 

alan tamamlanıp ibaresinden sonra “Ulaşım Şube Müdürlüğüne” ifadesi Ulaşım Dairesi 

Başkanlığına” olarak değiştirilmiştir. Yine aynı bendin adına düzenler. İbaresinden sonra gelen 

“Encümen kararının tebliğinden” ifadesi “Ticari araç devir (tahsis) belgesi aldığı tarihten” 

olarak değiştirilmiştir. Yine aynı bendin uygulanır ve ibaresinden sora gelen “Ulaşım” ifadesi 

“ ”Ukome” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 18- Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümün 20. maddesinin 4. fıkrasında yer alan 

belediye ibaresinden sonra gelen “Encümen kararı çıkmadan” ibaresi “Ticari araç devir (tahsis) 

belgesi almadan” olarak değiştirilmiştir.  

Madde 19- Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümün 20. maddesine 5. fıkrasından sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  

(6) Veraset Yoluyla intikallerde yapılacak devir işlemleri; 3  

 



a)-Ruhsat sahibinin ölümü halinde mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin, bir 

yıl içerisinde noterden alınan muvafakat ile varisler adına devri yapılabilir. Varisler dilerlerse 

haklarını 3 ncü kişilere satış veya devir edebilirler.  

b)-İşletme ruhsatının varisler adına tanzim edilmesi halinde devir temlik ücreti alınmaz, model 

yaşı aranmaz. Varisler isterlerse şoför çalıştırabilirler. Bu durumda kendilerinde sürücü belgesi 

ve SRC belgesi şartı aranmaz. 3 ncü kişilere yapılan devirlerde devir temlik ücretinin tamamı 

alınır.  

c)- Mirasçılar yönetmeliğin 20-1 nci maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. 

Mirasçılar için gerekli belgeleri istenirken yönetmelikte belirtilen ticari olarak ek iş yapmama, 

sürücü belgesi, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar 

araçlarını kullanacak kişinin sürürcü belgesi ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerini Ulaşım 

Dairesi Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde, bu belgeler 

dosyasına konulmak üzere Ukome Şube Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.  

d)-Varisler arasında anlaşmazlık halinde Belediye Hukuk İşleri Müşavirliğinin görüşleri 

doğrultusunda işlem yapılır.  

(7) İcra marifeti ile satış işlemleri;  
İcra marifeti ile plaka devri yapılması halinde “ M-D ve otobüs Çalışma hakkını İcra yolu ile 

alanlar Belediye Çalışma Ruhsatını 1(bir) ay içerisinde almak zorundadır. İcra yolu ile ticari 

plaka çalışma hakkı alanlar Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri 

tamamlayarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na müracaat eder, Belediye Çalışma Ruhsatını alırlar. 

1(bir) ay içerisinde Belediye çalışma Ruhsatını almayanların Ukome Şube Müdürlüğünün 

tespiti üzerine Belediye Encümeni tarafından çalışma ruhsatı iptal edilir.  

Madde 20- Aynı yönetmeliğin beşinci bölümün 25. maddesinin (e) bendinde yer alan ulaşım 

dairesi ibaresinden sonra “Başkanlığı veya Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından tutanak tanzim 

edilerek Encümene gönderilir. Encümen” ifadesi eklenmiştir.  

Yürürlük  
Madde 21- Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce kabulü ve Belediye 

ilan tahtasında veya belediyemiz WEB sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 22- Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığının denetim ve gözetimi altında 

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Yürütülür.  

Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarihli ve 2015/086 sayılı 

kararıyla kabul edilmiştir. 

 

 Enver YILMAZ  

Büyükşehir Belediye 

Başkanı  
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