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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Madde 1- 14/08/2014 tarih ve 2014/086 Sayılı Ticari Taksiler Ve Taksi Durakları Çalışma Usul Ve Esasları 

yönetmeliğinin Tanımlar  başlıklı 4. maddesinin Müdürlük tanımı: “Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 

Daire Başkanlığına bağlı Ukome Şube Müdürlüğü,” 

ifadesi “Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığına bağlı Ukome Şube Müdürlüğü, 

Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü,Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü,”olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 2- Aynı yönetmeliğin  tanımlar başlıklı 4. maddesinin Çalışma Ruhsatı: “İşleticilerin Ordu 

Büyükşehir Belediyesi  Ukome  Şube Müdürlüğünden harcını yatırarak alacakları beş yıl için geçerli olacak 

ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak ocak, şubat ve mart ayı sonuna kadar vizelenecek 

belgeyi,” ifadesi “İşleticilerin Ordu Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden 

harcını yatırarak alacakları beş yıl için geçerli olacak ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

ocak, şubat ve mart ayı sonuna kadar vizelenecek belgeyi,” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 3- Aynı yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesinin  Araç Uygunluk Komisyonu : “Ukome Şube 

Müdürü,” ifadesi  “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü”  olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 4- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 5. maddesinde yer alan ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile 

ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğü tarafından” ifadesi “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne” 

olarak değiştirildi.   

 

Madde 5- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 6. maddesinde yer alan çalışma ruhsatı verilmesi   

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

değiştirilmiştir. Yine aynı maddenin Meslek Odalarının görüşü alınarak   ibaresinden sonra gelen “Ukome 

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

 

Madde 6- Aynı yönetmeliğin ikinci bölümün 8. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde yer alan her iki 

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

Müdürlüğüne”  olarak değiştirilmiştir. Yine aynı bendinde gerekli inceleme sonra ibaresinden sonra 

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

aynı bendinde Uygunluk belgesi aldıktan sonra ibaresinden sonra “Ulaşım Dairesi Başkanlığı” ifadesi 

“Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 7- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 10. maddesinin 1. fıkrasında  yer alan ilişkin talepleri yazılı 

olarak ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğüne” ifadesi “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne”  

olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 8- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 10. maddesinin 3. fıkrasında yer şahıstan kiralanan yerler 

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

değiştirilmiştir.  

 

 

Madde 9- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 11. maddesinde yer alan taksi durak yerleri ibaresinden sonra  

gelen “Ukome Şube Müdürlüğü” ifadesi “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ”   olarak değiştirilmiştir.  Yine 



aynı maddenin yolculuk talepleri açısından değerlendirilecek ibaresinden sonra  gelen  “Ukome Şube 

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

 

Madde 10- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 16. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “UKOME Şube 

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

 

Madde 11- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 17. maddesinin 1.fıkrasında yer alan noter satışını 

dilekçesine ekleyerek ibaresinden sonra gelen “UKOME Şube Müdürlüğü” ifadesi “Ruhsat ve Denetim 

Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. Yine aynı fıkranın . “Ukome Şube Müdürlüğü” ifadesi “Ruhsat 

ve Denetim Şube Müdürlüğü”  olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 12- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 17. maddesinin 4.fıkrasında yer alan  taksi sahipleri 

ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğü”  ifadesi “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Madde 13- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 17. maddesinin 5. fıkrasında yer alan kişiler bu taleplerini 

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

olarak değiştirilmiştir. Yine aynı fıkrasında yer alan  “Ulaşım Dairesi Başkanlığı ”  ifadesi “Toplu Taşıma 

Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir. Yine aynı fıkrasında yer alan uygun görüldüğü takdirde 

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

değiştirilmiştir. 

 

Madde 14- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 18. maddesinde yer alan 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak 

ibaresinden sonra gelen  “Ukome Şube Müdürlüğüne” ifadesi “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne”  olarak 

değiştirilmiştir. Yine aynı maddesinde yer alan çalışmasını durdurduğunu bildirenlere  ibaresinden sonra 

gelen   “Ukome Şube Müdürlüğünce” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünce” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

 Madde 15- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 19. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan tescil 

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

Müdürlüğü’ne”  olarak değiştirilmiştir.  

 

Madde 16- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 19. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde yer alan belirtmek 

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

Müdürlüğüne”  olarak değiştirilmiştir. Yine aynı bendinde yer alan gösteren belgeyi ibaresinden sonra gelen  

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

 

Madde 17- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 19. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde yer alan bu sürede 

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

Şube Müdürlüğünce”  olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 18- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 19. maddesinin 4. fıkrasında yer alan belirtilen belgeleri 

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

Müdürlüğü”  olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 19- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 22. maddesinde yer alan ruhsat sahibi ibaresinden sonra 

gelen “Ukome Şube Müdürlüğünce” ifadesi “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünce”  olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Madde 20- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün   23. maddesinin 1.fıkrasının (n) bendinde yer alan 

programından bir nüsha ibaresinden sonra  gelen “Ukome Şube Müdürlüğüne” ifadesi “Toplu Taşıma Şube 

Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 21-  Aynı yönetmeliğin birinci bölümün   23. maddesinin 3.fıkrasının (a) bendinde yer alan 

yönetmeliğin tüm hükümleri ibaresinden sonra  gelen “Ukome Şube Müdürlüğü”  ifadesi  “Ruhsat ve 

Denetim Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.  

 



Madde 22- -  Aynı yönetmeliğin birinci bölümün   23. maddesinin 3.fıkrasının (f) bendinde yer alan  sürücü 

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

Müdürlüğüne”  olarak değiştirilmiştir.  

   

Madde 23- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 24. maddesinde yer alan  sürücülerin sorumluluğu altında 

ibaresinden sonra gelen  “Ukome Şube Müdürlüğü”   ifadesi  “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü”  olarak 

değiştirilmiştir..  

 

Madde 24- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 24. maddesinin 1. fıkrasında yer ilgili denetimler 

ibaresinden sonra  gelen “Ukome Şube Müdürlüğü”  ifadesi “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü” olarak 

değiştirilmiştir. Yine aynı fıkranın görevlendirilen ibaresinden sonra gelen  “Ukome Şube Müdürlüğü” 

ifadesi “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 25- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 24. maddesinin 2. fıkrasında yer alan  “Ukome Şube 

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

     

Madde 26- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 24. maddesinin 3. fıkrasında yer alan  ilgili şikâyetleri 

ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğü” ifadesi “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü” olarak 

değiştirilmiştir.  

 

Madde 27- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 26. maddesinin 2. fıkrasında yer alan  işleticinin ibaresinden 

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

değiştirilmiştir. 

 

Madde 28- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 27. maddesinde yer alan Trafik çekme belgesini ibaresinden 

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

değiştirilmiştir. 

 

Madde 29- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 28. maddesinin 1. fıkrasında yer alan Şoförler ve 

Otomobilciler Odası tarafından ibaresinden sonra gelen “Ukome Şube Müdürlüğüne”  ifadesi  “Toplu 

Taşıma Şube Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 30- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 29. maddesinin 1. fıkrasında yer alan en geç 10 gün içinde 

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

olarak değiştirilmiştir. 

 

Madde 31- Aynı yönetmeliğin birinci bölümün 29. maddesinin 3. fıkrasında yer alan 3 gün içinde 

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

olarak değiştirilmiştir. Yine aynı fıkrasında yer alan bununla ilgili ibaresinden sonra gelen  “Ukome Şube 

Müdürlüğünün” ifadesi  “Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünün”  olarak değiştirilmiştir. 

 

Yürürlük 

Madde 32- Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce kabulü ve Belediye ilan 

tahtasında veya belediyemiz WEB sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 33- Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığının denetim ve gözetimi altında, Toplu Taşıma 

Dairesi Başkanlığınca Yürütülür. 

 

 

 

 

 
 


