KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde zorunlu
eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale
getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını
belirlemek, bu Yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmaktır.
Kapsam ve Dayanak
MADDE 2-(1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan
28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliği dayanak alınarak çıkartılmış olup,
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce öğrenci taşımak için kullanılacak "Okul
Servis Araçlarını, Taşımacıları ve Sürücüler ile Rehber Personeli ayrıca bu hizmetten faydalanan
kişileri" kapsar.
Tanımlar
MADDE 3-(1)
a)
b)
c)
d)

Belediye: Kayseri Büyükşehir Belediyesini
UKOME: 5216 sayılı kanunun 9.maddesi gereğince kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezini
Daire Başkanlığı: Zabıta Daire Başkanlığını
Güzergâh: Okul Servis Araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan Belediyece
verilen özel izin belgelerinde belirtilen yolları,
e) Okul Servis Aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim
öğrencileri ile sadece rehber personel taşınmalarında kullanılan ticari tescilli yolcu taşımaya
mahsus taşıtı,
f) Okul Öncesi Öğrenci: Mecburi öğrenim çağına gelmemiş 4-5 yaş grubu çocuklarının eğitimi
amacıyla açılan kurumlara gidip gelen çocukları,
g) Özel İzin Belgesi: Okul Servis Aracının işletenini, şoförünü, rehber personeli, taşıtın plakasını,
cinsini, taşıma sınırını ve izleyeceği güzergâhı belirten ve uygunluğu anlaşılan Okul Servis
Araçlarına Belediyece verilen belgeyi
h) Rehber Personel: Okul öncesi çocukları ve/veya ilköğretim öğrencilerini taşıyan Okul Servis
Araçlarında, araç içi düzeni sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan
şahısları,
i) Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi,
j) Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim ile yükseköğretim
öğrencilerinin kamuya açık karayolunda sürücüsü dâhil en az 9 oturma yeri olan yolcu taşımaya
mahsus taşıtlarla evden okula, okuldan eve getirilip götürülmesini,
k) Taşıma Sınırı: Okul Servis Aracının trafik tescil belgesinde belirtilen oturma yeri sayısını,
l) Taşımacı: Öğrencilerin bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,
m) Taşıt: Karayolunda insan taşımak için imal edilmiş motorlu araçları,
n) Yolcu: Aracı kullanan şoför ile hizmetlilerin dışında araçta bulunan öğrencileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞMA BİÇİMİ
Okul Servis Araçlarının İzinsiz Çalıştırılamayacağı
MADDE 4- Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Zabıta Daire Başkanlığı tarafından bu yönetmelik hükümlerine
göre verilir. Bu yetki UKOME’ nin alacağı kararlarla eş güdümlü olarak kullanılır.
Bu izin yılda bir kez veya bir yıl geçerli olmak üzere verilir.
Bu izin, izni alanın lehine sürekli hak oluşturmaz.
MADDE 5-1
a) 6360 sayılı yasadan önce, Büyükşehir Belediyesine bağlı metropol ilçelerde (Kocasinan,
Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu) faaliyet gösteren okul servis araçları, tescilli plaka (S Plaka)
almadan sivil plaka ile öğrenci servisi yapamazlar.
b) 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan, İlçe öğrenci taşımacılığı yapan
işleticilere bu yönetmelik hükümlerine göre, İlçe Belediyesi sınırlarında çalışmaları kaydıyla mevcut
plakalarına (S1) okul servis araçları özel izin belgesi UKOME’nin belirleyeceği şartlarda verilir.
Okul Servis araçları teknik uyguluk belgesi
MADDE 6(1) Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak Okul Servis Aracına, teknik
uygunluk belgesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca belirlenecek iç birim, diğer kamu
kurum ve kuruluşları veya Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından verilir.
(Ek-1),
2-) Okul Servis Araçlarının teknik uygunluk belgesi olmadan taşıma yapmaları yasaktır.
3-) Teknik uygunluk belgesi olmayan araçlara özel izin belgesi verilmez.
Okul Servis Aracı teknik uygunluk belgesi için başvuru
MADDE 7-(1) Araçlarını; Okul Servis Aracı olarak çalıştırmak isteyenler Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanlığınca belirlenen teknik birimden alacağı(Ek 1) başvuru formunu doldurarak
aşağıda sayılan belgelerle yine aynı birime başvururlar.
a-) Başvuruya konu aracın Kayseri Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden almış olduğu
Motorlu araç tescil belgesi ile Motorlu araç trafik belgesinin her iki tarafın fotokopisi,
b-) Başvuruya konu araçlar için düzenlenmiş motorlu kara taşıt araçları zorunlu mali sorumluluk
(Trafik ) sigortası poliçesi ile zorunlu ferdi kaza koltuk sigorta poliçesi fotokopisi,
Yukarıdaki belgeler başvurulan her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve her araç için yılda bir kez
başvurulur.
Başvurular Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belirlenen birime, İlk başvurular yılın
herhangi bir çalışma gününde, yenileme başvuruları her yıl 1-EYLÜL / 31-EKİM tarihleri
arasında yapılır.
Başvuru yapan taşımacılara, araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru
belgelerinin ilgili birime tesliminde bildirilir. İnceleme başvuru tarihini izleyen (7) gün içinde
yapılır.
Okul Servis Araçlarının sahip olması gereken nitelikler
MADDE 8-(1) Taşımacı tarafından Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtlarda aşağıdaki şartlar
aranır.
a) Okul Servis Araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısını kapsayan numunesine uygun renk,
ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır.
b) Okul Servis Aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30
cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde
siyah renkli büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın
yakılıp söndürülmesi tertibatı firen lambaları ile ayrı olmalı,

c) Okul Servis Aracı kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler
sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı varsa yaralanmaya sebebiyet
vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.
ç) Okul Servis Araçlarında araçların imal tadil ve montajı hakkında yönetmelik ile Karayolları
Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an
kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.
d) Okul Servis Araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapanabilecek şekilde otomatik (Havalı,
Hidrolikli vb.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde
(mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların şoföre açık veya kapalı olduğu optik
ve akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.
e) Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı
ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları
Trafik Yönetmeliğinin ön gördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır.
f) Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on iki yaşından küçük olmalıdır. (On iki
yaş dâhil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas
alınarak hesaplanır.
g) Araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca
ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisinde görülebilecek bir yere
yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.
ğ) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait Okul Servis Aracı olarak
teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer
yolcu taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında Okul Servis Araçlarına
ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.
h) Okul Servis Aracı araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun
olmalıdır.
ı) Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.
i) Emisyon muayenesini yaptırmış olması gerekir.
2-) Okul Servis Araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk belgesi verilmez
3-) Okul Servis Araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak
sağlamak zorundadır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca Yetki Verilen Birim Tarafından Okul Servis
Aracı İncelemelerinde İzlenecek Yöntem;
MADDE 9
a) Okul Servis Araçlarının teknik uygunluk belgesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca
belirlenen teknik birimce yapılacak incelemeden sonra yine aynı birim tarafından verilir.
b) Okul Servis Aracı teknik uygunluk belgesi alabilmek için başvuru sahipleri 7. maddede belirtilen
evraklarla birlikte başvuru işlemini yaparlar. Başvuru sahibi istenilen tarih ve saatte yine
bildirilen yerde araçlarını yetkili birimin incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.
c)Yapılacak inceleme; bu yönetmeliğin 8. Maddesi ile ek-2 de belirtilen özelliklere teknik uygunluk
açısından bakılır. İnceleme sonunda (Ek- 2) deki teknik araç uygunluğu inceleme raporu 3 kopya
olarak düzenlenir. Bir kopyası başvuru sahibine verilir.
d) İnceleme sonunda başvuruya konu araç teknik uygunluk belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu
durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar
araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksiklikleri o hafta içinde tamamlayarak ikinci bir
inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de teknik uygunluk belgesi almaya yeterli
bulunmayan araçlar bir sene süre ile Okul Servis Aracı olarak çalışmaktan men edilir.
Teknik uygunluk belgesi için yapılacak 2.inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı
değildir.
Yetkili teknik birimin yapacağı inceleme, sonuçları açısından kesin ve nihaidir.
e) Yıl içindeki niteliklerini kaybeden araçlar taşımaya uygun hale getirilinceye kadar servisten men
edilir.

MADDE 10- Taşımacılar Zabıta Daire Başkanlığına başvurarak yapacakları taşımalar için izin
isteminde bulunurlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Zabıta Daire Başkanlığı bu başvuruları
UKOME kararı doğrultusunda değerlendirip izin vermeye veya vermemeye veya kısmen yada
değiştirerek izin vermeye ya da bir karar için tekrar UKOME ye başvurmaya yetkilidir.

Özel İzin Belgesi
MADDE 11

a) Okul Servis Araçları, özel izin belgesi olmadan çalışamazlar,
b) Özel izin belgesinde kayıtlı bulunan şoförler dışında bir başka şoför çalıştırılamaz,
Bir araca kayıtlı olan bir şoför ikinci bir araçta çalışamaz.
c) Okul Servis Aracı özel izin belgesi bir yıl süre ile geçerli olup, her yıl Kasım ve Aralık aylarında,
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek bir ücret karşılığında taşımacılara verilir.
Özel izin belgesi ücreti Hesap İşleri Daire Başkanlığı veznesine nakit ve peşin olarak ödenir.
d) Yılın son gününe kadar özel izin belgesini yenilemeyen taşımacının, özel izin belgesini yenilemek
için müracaat etmesi halinde bir yıllık ücret kadar gecikme cezası alınmak suretiyle özel izin
belgesi yenilenir.
e) Devirlerde ve araç değişikliklerinde; Taşımacı otuz gün içerisinde devir veya araç değişiklik
işlemini Zabıta Daire Başkanlığına bildirir. Buna uymayanlardan bir yıllık yenileme ücreti kadar
gecikme cezası alınır. Bir yıllık süreyi geçiren ve değişikliği bildirmeyen taşımacıların araçları
bağlanır.
f) 1 Ocak tarihi ile Okulların kapanış tarihi arasında yapılan devir işlemleri o dönem içinde
değerlendirilir. Eylül – Ekim aylarında teknik uygunluk, Kasım – Aralık aylarında Özel İzin
belgesi alırlar.
Okullar Kapandıktan sonraki dönemde yapılan devir işlemleri için düzenlenen belgeler ( Teknik
Uygunluk ve Özel İzin Belgesi ) o yılı ve sonraki yılı kapsar.
g-) Aracını bir başkasına devredenler ödemiş oldukları özel izin belgesi ücretini isteyemezler.
Okul Servis Araçlarının Mülkiyetinin Devri
MADDE 12-(1)Okul Servis Araçlarına ait araç teknik uygunluk belgeleri ve özel izin belgesi
devredilemez, taşıma hakkı bir başkasına kiralanamaz.
a-) Taşıma hakkını alan yeni kişi uygunluk belgesi ve özel izin belgesini kendi adına yeniler.
Taşımacılıktan Çekilme
MADDE 13- Okul Servis Aracını taşımacılıktan çekmek isteyen taşımacılar bir dilekçe ile Zabıta
Daire Başkanlığına müracaat ederler. Bu takdirde özel izin belgesi UKOME kararı ile iptal edilir.
Özel izin belgesi iptal edilen araçların plakaları Emniyet Müdürlüğüne ve İlgili Odaya bildirilir.
Yıl içinde araç çalıştırmaktan çekilenlerin ödedikleri özel izin belgesi ücreti geri ödenmez.
Okul Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 14- (1) Okul Servis Araçları taşıma sırasında aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar.
a) Okul Servis Araçları içinde biniş esasına göre ücret toplamak yasaktır.
Okul Servis Araçları sürekli taşıdıkları yolcular dışında güzergâhlarında durup yolcu alamazlar.
(Ücretli olsun veya olmasın)
b) Okul Servis Araçları her ne amaçla olursa olsun diğer toplu taşım araçlarının hareketlerini ve
genel olarak trafiği engelleyici yerlerde indirme ve bindirme yapamazlar. Toplu taşım araçlarına
ait durakları kullanamazlar.
c) Okul Servis Araçlarının yolcu indirme ve bindirme yerlerinin belirlenmesi için tabela veya işaret
konmaz. Servis aracından yararlananlara nereden binileceği, nerede inileceği önceden bildirilir.
d) Okul Servis Araçlarının yolcu beklemesi yasaktır. Araçlar ancak yolcu iniş binişinin gerektirdiği
süre kadar durabilirler.
e) Sürücülerin veya yardımcılarının bağırmak suretiyle yolcu çağırmaları, aracı kirli tutmaları, kırık
cam, yırtık koltuk bulundurmaları, göze hoş gelmeyen adap ve ahlaka aykırı yazı yazmaları,
resim, ilan ve reklam asmaları yasaktır.
f) Okul Servis Araçlarının kent içinde kullanamayacakları yollar ve durmayacakları yerler
UKOME’ nin alacağı kararla belirlenir. UKOME’ nin belirleyeceği güzergâh dışında
çalışamazlar
g) Okul Servis Araçları oturak sayısından başka öğrenci alamazlar, öğrencileri taahhüt ettikleri yere
kadar götürmekle yükümlüdürler.

h) Taşıt içi düzeni sağlamak anaokulu ve ilköğretim okulu statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve
binmelerine yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmak zorundadırlar.
i) Yetkili mercilerce belirlenen Okul Servis Araçları fiyat tarifelerindeki ücrete uymak
zorundadırlar
j) Fiyat tarifelerini araçlarında bulunduracaklardır.
k) Araçta öğrenciye karşı taciz ve şiddet uyguladığı iddia edilen, ayrıca öğrenciyi keyfi olarak alı
koyan sürücülerin araç kullanım izin belgeleri adli takibat sonuçlanıncaya kadar askıya alınır.
Adli takibat sonucu suçlu bulunan sürücülerin araç kullanım izin belgeleri Zabıta Daire
Başkanlığı tarafından, taşımacı iseler plakaları UKOME’nin uygun görüşü ile iptal edilir.
l) Taşımacılar okuldan aldığı öğrenciyi ikamet ettiği adrese bırakırlar, ailesinin bilgisi dışında
başka bir yere bırakamazlar.
m) Sürücüler öğrencileri okul çıkışında (araç arızası hariç) başka bir gerekçe ile bekletemezler.
n) Taşımacılar güzergâhlarında veya çalışmış oldukları bölgelerde ikamet eden öğrenciyi keyfi
olarak taşımama hakkına sahip değildir.(Yönetmelikte belirlenen nedenler dışında)
o) Taşıma ücretleri veliler tarafından iki aydan fazla geciktirilemez, gecikme olduğu takdirde
taşıma konusunda keyfiyet işleticiye ait olur.
p) Taşımacı öğrenciyi taşıma esnasında sürekli olarak diğerlerini rahatsız ettiği gerekçesi ile
servisten uzaklaştırabilmesi için Zabıta Daire Başkanlığına müracaat eder. Zabıta Daire
Başkanlığının araştırma ve soruşturma neticesinde vereceği rapora göre hareket eder.
q) Araçların camları; araç içerisinin görünümünü engelleyecek şekilde perde, film, vb. malzeme ile
kapatılamaz.
Taşımacının Yükümlülüğü
MADDE 15-(1)
a) Yolcunun;
1) İkametgâhının değişmesi,
2) Uzun tedavi gerektiren bir hastalık geçirmesi,
3) Okumaktan vazgeçmesi,
4) Her hangi bir sebepten okuma hakkını kaybetmesi sebebiyle servisle taşınmaktan vazgeçmesi
halinde geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle yükümlüdür.
Taşımacılara ve Taşımacı Firmalara Yapılacak Bildirimler
MADDE 16- Okul Servis Aracı taşımacılarına bildirimler; adrese dayalı kayıt sisteminde T.C
kimlik numarası ile yapılacak sorgulamada kayıtlı bulunduğu adrese yapılır.
Taşımacılara bildirimler yalnızca iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan
bildirimler taşımacıya bildirilmiş kabul edilir.
Taşıma işlerinde çalışanlar
MADDE 17 – (1) Okul Servis Araçlarını kullanan şoförler ile rehber personel;
a) Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,
b) Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak,
c) Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35
inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,(Eski Türk ceza
kanunu 403, 404 414, 415, 416/ 1-2-3, 418/1, 429, 430,431, 432, 435, 436 ve 572/2)
ç) Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü
belgesine sahip olmak,
d) Şoförler, son beş yıl içerisinde asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına
karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri
birden fazla geri alınmamış olmak,
e) Şoförler, "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmak
zorundadırlar.
2- (a) Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların Okul Servis Aracı özel izin belgesi, Zabıta Daire
Başkanlığı tarafından iptal edilir.
b) Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da taşımacı Zabıta Daire Başkanlığına beyan
etmek zorundadır. Aksine hareket eden taşımacılar Encümence para cezası ile cezalandırılırlar.
c) Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan taşımacılar
için de geçerlidir.
d) Okul Servis Araçlarında çalışacak personelden o aracın taşımacısı sorumludur.
e) Herhangi bir personel birden fazla Okul Servis Aracında çalışamaz.

Yolcu Kapasitesi
MADDE 18- Okul Servis Araçlarına alınacak en çok yolcu sayısı o araçta bulunan yolcu koltuk
sayısını geçemez.
Denetim
MADDE 19 - Okul Servis Araçlarının denetimi; Kayseri Emniyet Trafik Denetleme görevlileri ile
Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Şikâyetlerin değerlendirilmesi
MADDE 20- Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunundaki
taşımacının ve araç sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında vuku
bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak
kaydıyla bu madde hükümleri ile bu yönetmelikteki diğer hükümlere uygun davranmadıkları
anlaşılanlarla ilgili şikâyetler Trafik Zabıtası ve Belediye Zabıtası tarafından değerlendirilir.
İdari Ceza Uygulaması
MADDE 21- Bu yönetmeliğe aykırı hareket edenlere ( UKOME’nin iptal kararları dışında)
Belediye Encümenince Kabahatler Kanununun 32 inci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve
yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 1- 11.10.2004 tarih ve 153 nolu Meclis kararı ile kabul edilen Özel Servis
Araçları Yönetmeliği ve ekleri bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile tamamen yürürlükten kalkar.
Yürütme
MADDE 22- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.
Yürürlülük
MADDE 23- Bu yönetmelik yayım tarihinden itibaren geçerlidir.

