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araçlannda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı gıncastandartiarı beliılenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü slsteDler bulundurulac aktır5. okui servis aıaçlannda
ekinde be|i.tiien

tiim koltuklau göİecek şekilde Aıaçlaıın İmal. Tadil ve
Montaj ı Hakkında yönetrneIik

staıdartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az
ofuz gün süIeli kayı t yapabi|en kayıt cihaa bulundurulacaktır6. Okııi servıs aıaçlarınrn caınlann ın iizerine renkli film tabatalan yapıştır!lmasl
yasaktlr. Okul servls aıaç]aıında iç mekiAnı gösteren beyaz cam dışında cam kuIlaıılamaz.''fikrasının ek]enmesi ne,

Başvu
2) Toplu Taşıına İzin Belgeli scrvis Araçlarının Devir ve ortak A|lnmasl ile ilgili

ru 'I'aleplerinde
İsten en Evraklar bölüDıü l2. maddeD in l. flkra h) bendi'l,ı) (0I/04/2015 taih ve 2ol5/77 sayılı Beledi Meclis Karan iIe değişik) Adli SiciI

Kaydı (Türk Ceza Kanununun 102. 103 l04. I05. I 9/3-f, I09/5, l7g/3, l88, I90, l9I Ve

Ula§lm Komisvonunca alünan_?l:]ü:29|? taİih ve 20l7lo5 sayılı Ulaşım Komisyon|ararı i|e U|aşım Hizmeüleri N4üdürlügı,ıu ı ı. ı 1.2o ii ıarii ,"'a,jo]?ji .İr', 1azısı mec|isgunoemlnde yer almalla yapı|aı mt2akerede;

***,"x:"İ*l::1ff:[itn§},fft ,".:'.ıı,20l7 ıaİih ıe 20l7105 nolu Ulaşlm Komisyon

F*'ş;ş*i,işşfu ,.4i*#il$jj,,,;*fuh:T}d.;,§,t*i#

şıt*ru,hk" *ffi lffi*jİ;ffi -fl: ri:';H*,"",,İli"i:,ltill*İİilro'"i,yonı,u.un,,,.nŞcjJliii";;;ş,;x1,."'];i';"'?il,iili"ff,;:llŞ-x**ı;;i:

^."r,".|o"fr'..x"J;İİ'r'"Y.T,'j'rTi'"İİ"l,]01,7 
tarihli ıop]anı!sında- Edime Beıediyesi servis

;tn*l,*1,ş,*.r#*H1.11 j,i[i'+Hi;,*;'il'şşffi ,li:,n,şt:
ıe Umum Senis araç;;;;::lH'.T Olomobilciler Esnaf odası Başkanı Erbey KlLIİ
ile toplanmışt|r. tsnat Odasl BaŞkaru Nezahanin EİçEriı,in ı.ut,ı,m,

,",".|İ"iİi!il,:T:',iJil;1,1'ffi:;işeYöııet,eıiğinin §ervis AraçIınnın sahip

or**#g,',İ,İİ.'"'u,], .:İl:#;11?l saYlı okul Servis A.raçlan yönetmeliğinde

lnrn"*""ii,'.."i?,ii 
araçlarında araç takip sistemi bulunduıutacaktür. Kayıtlal ğn az otuz gtin

. _.2, Okul servis araçlannda hergereklikorulucu te6iu|İffiffihİflenci ve Çocuk iÇin üç nokta emniyet kemeri ve

trıı"^ıir"y""ll'r,i.l*is 
araÇlannda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sııasında.l. Okul servis

ye
0227 maddelerinden affa uğıamış düi olsa hüküm giymemiş olmasımaddeleIden hüküm giyenler affa uğramüş dahi o]sa deviı alma./oıtaklşeklindeki düenJ emenin,

n, l aşlmaclIar (tüel kişi olması ha]inde, anonrm şirket ve koopeİatiflerdektırıılu ü}eIeri. digeİ lüzel kişi lerde i}etkili kişller) 26/9/2004 ve bu tüzel kişilikleıi temsil ve ilzamatarihli ve ]T Ceza Kanununun 53 ıincü maddesinde
belirtil en süreler geçmiş ve affa

şarİ aİanacakttr Bu
ık işlemi yapamazlar
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. \ ı De\lelin güvenliğine karşı 
:İçlal.,arıl) 

asa,l.düzene ve bu düzenin işleyişine karşıi]Şil;,ijŞİi"l;il,}İl;;,tjJİl;*İ,:l!,*ıandıncılık. ,"h,;"iltk:;;Hi'iltüye kullanma.

;::1trH$tp$ii,,}-Tİ#iil}Hü,i$"#il#;:lİİ".:
lovl§ıu^rması urırr-"rjlr-a"t"jiu^1[ s'r"'iŞ olma(, veya devam etınekıe olan bir

,*,,*,,,.],|,i1iioiin,l,}|;TH#lİffi *,[liF:'tT:J:i;H"#li,"f*,,;;;;\eya inibalt urlu,].uİnui-.r-ı-',]] i"İl :i'*' \eya gruplara üyeligi. meisııbiyeıi. ihisakı
almaıonaıIık işıemİ [;;;Jİ;ltİfflİ":İi}i"i"*:]** Bu şarriarı ıaşımayanıar devir

,. a,r.jj,""-'. 
Ooçlarıada Çalışıcak P""roo"İ" İİİİl.io Xoşrllar böliiEü lE. maddeniD
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varlığl değerlerini aklarna veva kaçakçıtık suçlarından mükum o\mamüş olmak veya busuçlatdan hal&ında devam eden va ,la uzlaşma_yİ" 
""'l""İ""-lİ'J.İ"*İ,t,..a bulunmamak,2) Ttirk Ceza Kanununun sı. ıOl.'ıoj. ı0;. İö;:tlö "İ;;r."ffi: ı90. ı9ı,226 velll ncl madde|erindeki suçlardan 

. 

mahkıım oı.uİn,ş ol.J. *.yu.|,i.İrçlara* ıluı.l,nauderam eden ya da uz]aşmalla neıicelenmiş bi. k";İ;;';;;r;;: "'
c) Ogrenciler iie cocuklanı. gtlvenii şekiİde **ir-*"İ,"l. Uın,p inmelerini regerekıiğinde karşıdan karşıla gaişlerin; 

, 
sagılmaı< 

-,;-;;;.;i;İ 
*::i,ı.ıa. ile iıeıişimoecerılennü gelişıirmek amacıvla eqiıime tatlarai< ZS,lO,Z6ll 

-ıaril, 
-İ.lO::' sayılı OkuI

:"H[ir:H;J,'Jileliginin 6 icı .udd".i;;-ik;n;i;;;.,i'#'«ti J"naina. i"ıinıı"o
ç) Her 1ıl, okul servis rh"kimıi;İ;;;*;; 

"ffi #İ: 
rehber Personeli olmaya uygun olduğuna dair aile

d) faşıı içi düzeni sağlamak. emniyeı 
. 
lemerlerinin talolı olup olmadığınt kontıol

;a:[":*"']'.T*'' 
*itim Ve ii-köğeıim öğ.e""i|*, ite ç;;;i;-;;'J. ii-.ı..i ,,,u,ndu

e) Taş|ma l'aaliyeıi öncesinde ve soru^aslnda aİacın içini kontrol eıİnek0 TS EN lSO 2047l standarduıa uyqun, san .""İ" ;;';;;;'.";"ktif şe.itleı ye.a]an ve ön \e aıka kIsmında ..REHBER..yazl, it- ,"İ.Pi'nir-"İİ.'.''-. '"''
g) Taşıma faaliyeti sırasında 

,ögrİnci 
,. ğ,iL;;;;Ju, ederken yardımcı ışıklar(ıyklı çubuk. dur-g_eç leı hast 8ibi) kullanmak. zorundadır... fıkral-,.,, .İİ.r-*i"",5) Edirne Belediyesi (Sl Seıvi§ l*" Vİr"İİ"llÜ'İ"İOİr'İ]'Şlrr"- 

'" 
a"r"Hükümleri bölümü 23. madde§ine

"i8) 25.10,20l7 ıaıih ve 1022I sayılı Okul Servis Araçlan Yöneıme|iğindedüzenlendigi üzere okul servis araçlarında; - - - -' ' lJ ' !q}'«'
Taşımacılaı;
aı Ögrenci ve çocukların oıuraıak. qü!enli ve rahaı bir yolcului yapmalanru

;:-#:",}",]:1,bjl'Ji;'u1,3İi,*.J'p'yere kadaı *ıiiiıı",i. t"İ,,İ.İİTJr oku|açIış ve
ıaşıma[,1a, - lakan]ıgtnca belirlenen azami sijıelere ıJyma( sureıjyle

b) Rehber personel bulunduımakla,
. c) Hizmel akdine tabi olamk ı
ışüemlerini yaphrmakla. ,'anında ÇalıŞanlann, sosyal giiverıJik yönünden sigorta

çl Taştnan ögrenci Ve çocuğun:

]] !i.{,1y",y"ıi itaı,İ"ıgaİ,n,n a.g;şr"rl,
i]xr:l:y:]| ıedaviyi gerekıiren bir hastallk geçirmesi.J, uKtuoan aynlması ve}a öğrenciIik haiitru ["rt.İ...;4) Ozel izin belgesinin iotaü 

-edi

üaşınmaklan \algeçm..i d**r;du ,rl:"si'_hallerinden 
herhangi birine bağlı olaraİ senisle

dı Belediyi ,,",.;;;;;;j,t:',gen kaian aylann ücretlerini iade itınekle.
ıaşımanın şehi|erar;; ;;;" ";:'i;::İ':T YaPılan okul servis hi,netleri İçin; yapıIacak
Denizcilik ve u"n"ı.ş.J B;k;ıi]l .:'1İ''", bağ|t olarak ıaştmacı aynca Ulaşıırma_
belgeIerinden birine s"h;;;h;il;.:'İ;'İ:^.!*'|'.'n'ı' karayolu yolcu ğımacııığı yetki

9a:.*rj.T,"j:,,i1iti'3I,.,,İİ}:ijl,ili#"'iili;

İHi",,İil*'*Şiı: ş##n* *:Ş*,{*##{Fii;.lİt, d;*
(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi (z) fiklası kapsamındal<i hususlara uyguno]mayan yeni ii.retilen aruçlaİa ll1/2o 18 tarihinden itibaren okul servis aıacı olaı.ak yılIıkbelgesi diizenlenmez. '' maddesinin eklenmesine
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