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§ervis AraçIınnın sahip

saYlı okul Servis A.raçlan

yönetmeliğinde

araçlarında araç takip sistemi
bulunduıutacaktür. Kayıtlal
ğn az otuz gtin
Okul
servis araçlannda her
. _.2,
ve Çocuk iÇin üç nokta emniyet
gereklikorulucu
kemeri ve

lnrn"*""ii,'.."i?,ii

te6iu|İffiffihİflenci

araÇlannda görüntü ve
müzik sistemleri taşıma hizmeti
trıı"^ıir"y""ll'r,i.l*is
sııasında
.l. Okul servis araçlannda
Ulaştırma, Denizcilik ve
standartiarı beliılenen
Haberleşme Bakanlı gınca
her koltukta o turmaya
duyarlı
sensörlü
slsteDler bulundurulac aktır
5. okui servis aıaçlannda
tiim koltuklau göİecek
Montaj ı Hakkında yönetrneIik
şekilde Aıaçlaıın İmal. Tadil ve
ekinde be|i.tiien

staıdartlara uygun, i ve
ofuz gün süIeli kayı t yapabi|en
dış kamera ile en az
ç
kayıt cihaa bul und urulacaktır
6.

Okııi servıs aıaçlarınrn
caınlann ın iizerine renkli
yasaktlr. Okul servls
film tabatalan yapıştır!lmasl
aıaç]aıında iç mekiAnı gösteren
fikrasının ek]enmesi ne,
beyaz cam dışında cam
kuIlaıılamaz.''
2) Toplu Taşıına İzin
Belgeli scrvis Araçlarının
Başvu ru 'I'aleplerinde
Devir ve ortak A|lnmasl
İsten en Evraklar
ile il gili
bölüDıü
l2.
maddeD
(0I/04/2015
'l,ı)
in l. flkra h) bendi
taih ve 2ol5/77 sayılı Beledi
ye Meclis Karan iIe
Kaydı (Türk Ceza Kanununun
değişik) Adli SiciI
102.
103
l04.
I05.
227 maddelerinden
I 0 9/3-f, I09/5,
l7g/3, l88, I90, l9I Ve
affa uğıamış düi olsa
hüküm giymemiş olması
maddeleIden hüküm giyenler
şarİ aİanacakttr Bu
affa uğramüş dahi o]sa
deviı alma./oıtakl ık işlemi
şeklindeki düenJ emenin,
yapamazlar
n, l aşlm aclIar (tüel kişi
olması ha]inde , anonrm
ktırıılu ü}eIeri. digeİ lüzel
şirket ve koopeİatiflerde yönetim
kişi lerde i
ve
bu
}etkili kişller) 26/9/2004 tarihli
tüzel ki şilikleıi temsil
ve ilzama
ve
L
]T
belirtil en süreler geçmiş
Ceza Kan ununun 53
ve affa
ıincü maddesinde
kala. verilmiş ol
açıklanması nın geıi
(Bel]i
bırakıimastna
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varlığl değerlerini aklarna veva kaçakçıtık suçlarından
mükum o\mamüş olmak veya bu
suçlatdan hal&ında devam eden va ,la
uzlaşma_yİ"
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rehber
Personeli olmaya uygun olduğuna dair aile

"ffi sağlamak. emniyeı
d) faşıı içi düzeni
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e) Taş|ma

l'aaliyeıi öncesinde ve soru^aslnda
aİacın içini kontrol eıİnek
0 TS EN lSO 2047l standarduıa uyqun, san .""İ"
a]an ve ön \e aıka kIsmında ..REHBER..yazl,
şe.itleı ye.
it- ,"İ.Pi'nir-"İİ.'.''-. '"''
g) Taşıma faaliyeti sırasında
,.
ederken yardımcı ışıklar
(ıyklı çubuk. dur-g_eç leı hast
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Yöneıme|iğinde

aı Ögrenci ve

çocukların oıuraıak. qü!enli ve rahaı bir yolcului
yapmalanru
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lakan]ıgtnca belirlenen azami
sijıelere ıJyma( sureıjyle

b) Rehber personel bulunduımakla,

c) Hizmel akdine tabi olamk ı
,'anında ÇalıŞanlann, sosyal giiverıJik yönünden
yaphrmakla.
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Taştnan ögrenci Ve çocuğun:
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4) Ozel izin belgesinin iotaü -edi
herhangi birine bağlı olaraİ
üaşınmaklan \algeçm..i
senisle
d**r;du ,rl:"si'_hallerinden
kaian aylann ücretlerini iade
dı Belediyi ,,",.;;;;;;j,t:',gen
itınekle.
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(z) fiklası kapsamındal<i
o]ma yan yeni ii.retilen aruçlaİa
hususlara uygun
ll1/2o 18 tarihinden itibaren
okul
servis aıacı olaı.ak yılIık
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belgesi diizenlenmez.
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