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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

Madde 1- 14/08/2014 tarih ve 2014/086 Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin  Dayanak başlıklı 4. 

Maddesinin 2. Fıkrasına  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu eklenmiştir. Aynı yönetmeliğin Tanımlar  

başlıklı 5. maddesinin Araç Uygunluk Komisyonu tanımı: “Ukome Şube Müdürü, Trafik Zabıta Şube 

Müdürü, Trafik Atölyesinde çalışan bir uzman, Makine İkmal Müdürlüğü’nden bir makine mühendisi 

veya ustabaşı ve bir ilgili oda temsilcisinden oluşan beş kişilik komisyonu,” ifadesi “Ruhsat ve Denetim 

Şube Müdürü, Trafik Zabıta Şube Müdürü, Trafik Atölyesinde çalışan bir uzman, Makine İkmal 

Müdürlüğü’nden bir makine mühendisi veya ustabaşı ve bir ilgili oda temsilcisinden oluşan beş kişilik 

komisyonu,” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Madde 2- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 5. maddesinin Güzergâh İzin Belgesi: “Servis araçlarının 

çalışacakları güzergâhı belirten Ukome Şube Müdürlüğünce verilen belgeyi.” İfadesi “Servis araçlarının 

çalışacakları güzergâhı belirten Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünce verilen belgeyi.” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Madde 3- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 5. maddesinin  “Ulaşım Dairesi Başkanlığı: Toplu taşıma 

araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Ordu Büyükşehir  Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığını 

ifade eder.” ifadesi  “Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı: Toplu taşıma araçları ile ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığını ifade eder.” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

Madde 4- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 6. maddesinin 1. fıkrasında yer Toplu Taşıma Dairesi 

Başkanlığına bağlı  ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğü tarafından” ifadesi “Ruhsat ve 

Denetim Şube Müdürlüğü tarafından” olarak değiştirildi.   

 

Madde 5- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 6. maddesinin 4. fıkrasında yer bu uygulama ibaresinden 

sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğü” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü”  olarak 

değiştirilmiştir.  

 

Madde 6- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 7. maddesinin 14. fıkrasında yer alan şirketler bu belgeleri 

ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğüne” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğüne”  

olarak değiştirilmiştir. . Yine aynı maddenin minibüs ve otobüslere Belediye ibaresinden sonra gelen 

“Ukome Şube Müdürlüğü” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 7- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 8. maddesinde yer alan kapasite artırımı ibaresinden sonra 

gelen “Ukome Şube Müdürlüğüne” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğüne”  olarak değiştirilmiştir. 

 



 

Madde 8- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 10. maddesinde yer alan başvuru sahiplerine Belediye 

ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğü” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ”   olarak 

değiştirilmiştir. Yine aynı maddenin bir kopyası ibaresinden sonra “Ukome Şube Müdürlüğüne” ifadesi  

“Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 9- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 11. maddesinde yer alan giriş yapabilmek için ibaresinden 

sonra  gelen “Ukome Şube Müdürlüğü” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ”   olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Madde 10- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 12. maddesinde yer alan işleticisi tarafından yapılır ve 

ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğü” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ”   olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Madde 11- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 13. maddesinde yer alan Belediyeye başvuru yaparak 

ibaresinden sonra gelen “Ulaşım Dairesi Başkanlığı” ifadesi “Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı” olarak 

değiştirilmiştir. Yine aynı maddenin Belediyeye başvurmadan ve ibaresinden sonra   “Ulaşım Dairesi 

Başkanlığı’na başvuru yapılmadan”  ifadesi “Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na başvuru yapılmadan”  

olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 12- Aynı yönetmeliğin  Devir, satışta ve ortak almada Ukome Şube Müdürlüğü tarafından 

devir işlemi için takip edilecek işlemler sırasıyla, başlığındaki “Ukome Şube Müdürlüğü”  ifadesi 

“Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü”  olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 13- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 13. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan her iki 

mükellef ibaresinden sonra gelen “Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na” ifadesi “Toplu Taşıma Dairesi 

Başkanlığı’na” olarak değiştirilmiştir. Yine aynı bendin gerekli inceleme ibaresinden sonra yer alan  

“Ukome Şube Müdürlüğünce”  ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 14- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 13. maddesinin 3. fıkrasının (h) bendinde yer alan evraklar 

tamamlanıp ibaresinden sonra gelen  “Ukome Şube Müdürlüğüne” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube 

Müdürlüğüne”  olarak değiştirilmiştir. 

 

 Madde 15- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 14. maddesinin 1. fıkrasında yer alan taşıt kullanma 

belgesini ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğü’ne” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube 

Müdürlüğü’ne”  olarak değiştirilmiştir. Yine aynı fıkranın dosyasına konulması için  ibaresinden sonra 

gelen “Ukome Şube Müdürlüğü’ne”  ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Madde 16- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 14. maddesinin 2. fıkrasında yer alan koşullarına uygun 

kalmak ve  ibaresinden sonra gelen “Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan” ifadesi  “Toplu Taşıma Dairesi 

Başkanlığı’ndan”  olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 17- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 16. maddesinin 1. fıkrasında yer alan personel taşıyan servis 

araçlarına  ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğünce” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube 

Müdürlüğünce”  olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 18- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 16. maddesinin 3. fıkrasında yer alan öğrenci taşıyan servis 

araçlarına ibaresinden sonra  gelen “Ukome Şube Müdürlüğünce” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube 

Müdürlüğünce”  olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 19- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 16. maddesinin 8. fıkrasında yer kendi personelini taşımaları 

için ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğünce” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube 

Müdürlüğünce”  olarak değiştirilmiştir. 

 

 



Madde 20- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün   17. Maddesinin  belediye  ibaresinden sonra  gelen “Ulaşım 

Dairesi Başkanlığı’na” ifadesi “Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 21- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 19. maddesinin 4. fıkrasında yer alan  bilgileri düzenli olarak  

ibaresinden sonra  gelen “Ukome Şube Müdürlüğü’ne”  ifadesi  “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne” 

olarak değiştirilmiştir.  

 

Madde 22- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 19. maddesinin 9. fıkrasında yer alan  oda aracılığı ile  

ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğüne” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğüne”  

olarak değiştirilmiştir.  

   

Madde 23- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 20. maddesinin 1. fıkrasında yer alan  noter satış dilekçesini 

ekleyerek ibaresinden sonra gelen  “Ukome Şube Müdürlüğü’ne”   ifadesi  “Ruhsat ve Denetim Şube 

Müdürlüğü’ne”  olarak değiştirilmiştir. Devamında yer alan “Ukome Şube Müdürlüğü”  ifadesi  “Ruhsat 

ve Denetim Şube Müdürlüğü”  olarak değiştirilmiştir.  

 

Madde 24- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 20. maddesinin 3. fıkrasında yer alan takvim günü içerisinde 

ibaresinden sonra  gelen “Ukome Şube Müdürlüğüne”  ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğüne” 

olarak değiştirilmiştir. Yine aynı fıkranın servis aracı sahipleri  ibaresinden sonra gelen  “Ukome Şube 

Müdürlüğü’nce” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce”  olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 25- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 20. maddesinin 4. fıkrasında yer alan kişiler bu taleplerini  

ibaresinden sonra  gelen “Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na”  ifadesi  “Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na”  

olarak değiştirilmiştir. 

     

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

Madde 26- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 21. maddesinde yer alan işlemlerinin takibi için 

ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğü’nde” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nde” 

olarak değiştirilmiştir. Yine aynı maddenin  hükümlerinin takibi ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube 

Müdürlüğü’nce”  ifadesi  “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nce” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 27- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 22. maddesinde yer alan “Ukome Şube Müdürlüğü’ne”  

ifadesi  “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 28- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 23. maddesinin 4. fıkrasında yer alan tüm evraklarını 

hazırlayarak ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğü’ne”  ifadesi  “Ruhsat ve Denetim Şube 

Müdürlüğü’ne” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 29- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 23. maddesinin 17. fıkrasında yer alan ticari araç tahsis 

belgesini ibaresinden sonra gelen “Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan”  ifadesi  “Toplu Taşıma Dairesi 

Başkanlığı’ndan” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 30- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 23. maddesinin 24. fıkrasında yer alan hükümlerine göre 

ibaresinden sonra gelen  “Ukome Şube Müdürlüğü’nden”  ifadesi  “Ruhsat ve Denetim Şube 

Müdürlüğü’nden” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 31- Aynı yönetmeliğin üçüncü bölümün 26. maddesinde yer alan Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı  

ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğü Denetim Elemanları” ifadesi   “Toplu Taşıma Şube 

Müdürlüğü Denetim Görevlisi” olarak değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Madde 32- 

 Geçici Madde 2- “(S) Plaka uygulaması olmayan ilçelerde veya yeterli sayıda (S) plakası olmayan 

ilçelerde araçlarını öğrenci veya personel taşıma yönetmeliğine uygun hale getirenlere güzergah izin belgesi 

ibaresinden sonra gelen “UKOME şube müdürlüğü” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü” 

tarafından verilir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 

Yürürlük 

Madde 33- Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce kabulü ve Belediye ilan 

tahtasında veya belediyemiz WEB sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 34- Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığının denetim ve gözetimi altında Toplu Taşıma 

Dairesi Başkanlığınca Yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


