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I(onu : Okul Servis Aıaçlannın
kontrol ve Denetimleri

ıaĞırııa yERLERJNE
iıgi

al z5ııOızo17 tarihli ve 30221 sayı|ı Resmi Gazetede yayınlanan okul Servis Araçları
Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanhğının 10/01i2018 tarihliıe710751 sayılı Okul Servis Aıaçiannın
Çalıştınlmasına İlişkin Usul ve Esasları.
c) Milii Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığ arasrnda imzalanarak yüriiılüğe konulan
22112/2016 tarihli Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Korulııcu ve
Önleyici Tedbirlerin Arthnlmasına iıişı<ln işuirıigi Protokolü.

Okul servis araçlarının taşıma faaliyetlerini diZenlemek amacıyla, Içişleri Bakanlığı
koordinesinde, Milli Eğitim Bakaılığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve
Aile ve Sosyal Poliükalar Bakanlığı'nın paydaş o1duğu "Okui Servis Araçlarr Yönetmeliği"
25ll\/20l'7 tarih ve 302321 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak ytinirlüğe girmiştir.
Okul Servis Araçlan Yönetmeliğinin 8'inci Madde 6'ıncı fikrasında belirtilen "OkuI
servislerinin çalışhr ma§ına ilişkin usul ve esaslarr belirlemeye Milli Eğitim Bakanlığı
yetkilidir." hükmiine dayalı o1arak, |0101/2018 tarihli ve 710751 saylı Bakan]ık Oiuru ile
"Okul §ervislerinin Çalrştırı!masına İIişkin Llsul ve Esaslar" hazıılanmıştır.
Söz konusu Yönetmelikte; "T'aşıtlarda Aranan Şartlar, Taşrmacınrn Şartlarr ve
Yükürnİülük]eri, Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul Yönetimlerinin YükümlüIükleri,
şikayetlerin Değerlendirilmesi, Oku! Servis .draçlarının çalıştırılması, Taşıma İşlerinde
Çalışanların Şartları, Her Türlü (Xirev ve Strrurnluluklar, Denetim ve Yaphrrınlar ile
sürece bağİı her türlü iş / işlem ve işleyiş ile diğer hususiar" aynnhlı olaraİ yer almaktadır.
Bu nedenle,
* Bahse konu yönetmelik ile usul -ıe Esaslan, ilgili nım kurum / kuruluş ve birim
amirlikleri, ilçe milli eğitirn müdürlükleri, okul müdürlilkleri, okul aile birlikleri ile ilgili
diğer kişi ve kurumlar cikkatli ve titiz biçimde inceleyerek, herhangi bir hata, aksaklık ve
olumsuzluga meydan vermeyecek şekilde, gerekli hazırlık ve planlamayl yapmaları, sürecin
sağlıklı ve sorunsuz işleyişi bakımından tedbirli davranmalan,
*,,okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitin kapsarnında bulunan öğenciler ile kreş,
gündüz baklmevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuklann taşıma faaliyetleri ve
ienetim işlemlerinin,, ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (b) usul ve Esaslar çerçevesinde
yürütiilmesi,
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* Söz konusu Yönetııelik
çerçevesin<ie; "Oiıııl ve I(urumlanınızda taşmacılık yapan
şahıslaı ile rehber personel, asil ve yedek şoför isimleri, araç piakalan ve diğer belge ve
bilgiler ile her ttirlü teknik detaya ait değişikliklerin aynı giiı içinde ve zaman geçirmeksizin
okul yönetimine sorumlularınca biidirilmesi" esastır. Bu nedenle, söz konusu servis araçlan,
servis şoftirleri, rehber personel, sözleşmede yer alan hiikiimlere bağlı diğer detaylann,
taühüt edildiği şekilde olup olmadığı, icra edilip edilmediği hususlannın" hergün
aksatılmakszın ve titizlikle; başta Okul Müdüni olmak tizere, nöbetçi müdür yardrmcısı ve

nöbetçi öğretmenlerce kontrol ve denetiminin yapılması,
* İlçe genelinde yapılan kontrol ve denetimlere ait çalışmalann İlçe Raporuna
dönı§tiiriilerek, her ayn sonunda Valiliğimize dı Milıi Eğitim Müdürlüğii) aksatrlmaksızın
gönderilmesi,

konunr,ı önem ve hassasiyetine biıaerı, bizzat fuçe kaymakamlarımızca "yukanda
bahsi geçen hususlar başta oiııak üzere, ilçe genelirıde bulunan, Okul / Kurumlarda
okul seı,vis araçları ile ügili iş ve işleyişin, yönetmelik, genelge, emir ye taümatlar ile
usut ve esaslanna uygun olarak yürütütmesinin sağlanınası, mevzuatg aykrrılrk tespit
edilen hal ve durumlara karşın, gereği doğrultusunda işlem yapılmasrnın temini ve
konunun titizlikle takibi" hususlaında;
Gereğini önemle rica ederim.
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