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Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik

15/09/2020
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Bilindiği üzere, okul servis Araçları yönetmeliğinde Değişikllk yapılmasına Dair
Yönetmelik 12 Eylül 2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

Anılan Yönetmelik Değişikliği ile;

1 - 25/1O/2O17 tarihli ve 3022'l sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları
Yönetmeliğinln Geçici-l'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30/06/2020 ibaresi
30/06/2021 olarak değiştiril mişti r.

Buna göre,

Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; yapılacak taşımanın
şehirlerarası veya şehiriçi olmasına bağlı olarak taşımacının ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve
Habedeşme Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine
sahip olma zorunluluğu; Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği
kapsamındaki servis faaliyetIerinde 3O/06/202t tarihine ertelenmiştir.

2 - Aynı yönetmeliğin Geçici-2'nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan
O3l O9/2O2O iba resi 03/09/202 1 olarak değişti r| l m iştir.

Buna göre,

Okul servis araçlannda her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli
koruyucu tertibat bulundurma zorunluluğu; Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her ko|tukta oturmaya duyarlısensörlü sistemler
bulundurma zorunluğu; Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal,

Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile
en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluğu; Okul servis araçlarında
iç mek6nı gösteren beyaz cam kullanılma zorunluluğu; 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan meslekiyeterlilik belgesine sah ip olma zorunluğu;
O3lO9l2O21 larihine ertelen miştir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk5rlarım ıza duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica

ederiz.
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