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llgi: Antalya Valiliği'nin 25/09/2020larih ve E.2851 8 sayılı yazısı

AntalYa Valiliği'nin ilgi yazısında; 2020-2021 eğitim öğretim yılında koronavirüs salgınına karşı
içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske
kullanımı ve mesafe kurallarına uygunluk başta olmak üzere MiIli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri/kararları doğrultusunda hareket edilmesinin yanı sıra
emniyeVasayişin tem ini/muhafazası ve trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin gözden
geÇirilmesi/alınacak ilave tedbirlerin planIanması ve rehberlik anlayışı ile etkin denetimlerin yapıIarak
alınan/planlanan tedbirlere uyulmasının sağlanması gerektiği belirtilmekted ir.

2020-2021 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için, koronavırüs
salgını ile ilgili tedbirlerin uygulandığı kontrollü sosyal hayat sürecinde Koronavirüs Bilim Kurulu ve ilgili
Bakanlıklarca getirilen öneriler çerçevesinde sağlıVhijyen tedbirlerine en üst düzeyde riayet edilmesinin
sağlanması amacıyla ekli yazıda maddeler halinde belirtilen hususlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması
h ususunda;

Bilgilerinizi ve esnafve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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Sayı

Konu

Ek: Antalya Valiliği'nin yazısı (15 safia)

DAĞlTlM:

- Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası

- Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası

- Alanya Minibüsçüler Otobüsçüler ve Servis Araçlan lşletmeleri Esnaf Odası

- Demre Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve Nakliyeciler Odası

- Elmalı UIaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Finike Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Gündoğmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Kaş Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Kemer Ulaşhrma Hizmetleri Esnaf Odası

- Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası

- Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası

- Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası
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ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI Biru-iĞı BASKANLlGlNA

2020-202l eğitim öğretim yılı, 2l Eyiül 2020 tarihi itibariyle tüm dünyada ve
ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında
öncelikli olarak okul öncesi ve l. sınıf öğrencileri için yizyoze eğitim metodu ile
başlayacak olup yeni eğitim öğretim döneminin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi,
ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevreIerinde maruz
kalabilecekleri her türlü o1umsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artlrülmasü
önem arz etmektedir.

İçişleri BakanIıgı İlIer İdaresi Genel Müdürlüğünün.2020-202 l Eğitim Ögrcıim
Yılında Alınacak Tedbirler konulu, 24l09l2020 tarihli ve 23635644-249-
E.l5685 sayılı yaztsı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Ekli yazıda, 2020-202I eğitim-öğretim yılında koronavirüs salgınına karşı içerisinde
bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske
kullanımı ve mesafe kurallarına uygunluk başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim KuruIu'nun önerileri/kararları doğrultusunda hareket
edilmesinin yanı sıra emniyet/asayişin temini/muhafazası ve trafik güvenliğine ilişkin alınan
tedbirlerin gözden geçirilmesi/alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve rehberlik anlayışı ile
etkin denetimlerin yapılarak a|ınan/pIan Ianan tedbirlere uyulmasının sağlanması gerektiği
belirtilmektediı.

2020-202I eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürü lebilmesi için,
koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlerin uygulandığı kontrolIü sosyal hayat sürecinde
Koronavirüs Bilim Kurulu ve ilgili Bakanlıklarca getirilen öneriIer çerçevesinde sağlık/hijyen
tedbirlerine en üst düzeyde riayet edilmesinin sağlanması amacıyla;

Ekli yazıda maddeler halinde belirtiIen hususlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınarak,
ilgili birimler ile gerekli koordinasyonun sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ersin YAZICl

*Bu belge elektronik imzaltdül. imzalt suretinin aslını g1tmek için https://www,e-icisleri.gov.ır/EvrakDogrulama adresine
girerek (3cl2sK-İih j DoR-İFc+lN-!{cA.nf E-mjV5kl,ıoR) kodunu yazınız,

cu BUl\İrı Bayındf Mal] No:2 07030 Muİatpa§a Arlrya
Teleion No](242)243 97 93 Fals No (242)24893 95

e-Posta: 0]y3i§lc!@i§bi$!JE ]lreİreı Ad,a§i: ]]@/!44!.a!9M€a@:

Bilsi içs: Ya§m]in KÜÇÜKÇoBAN VAROL
Ve. Ltalaİra Ve Kont,işletnen'

Telefon No:

Sayı : 87 67 4903-249-E.285l 8

Konu : 2020-202l Eğitim Öğretim
yılında Alınacak Tedbirler



Vali
Ek Y azı ve ekleri ( l4 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
l9 İlçe Kaymakam|ığına
A ntalya İl Jandarına Kolnutanllğı
antalya il Emniyet Müdürlüğüne
Antalya il Sağllk Müdürlüğüne
Anmlya il Milli Eğitim Müdürlüğüne
Antalya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne
Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
il vtidiirütigıi
Ulaştırma ve Altyapü Bakanlığı Vı. Bölge
Müdürlüğüne
Karayolları l3. Bölge Müdürlüğüne
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanlığına
Antalya Servis Araçları İşIetmecileri
Esnaf odasına

BiIgi:

vali yardımcılarına

*Bu belge elektronik inrzalıdıı. imza]ı suretinin asllnl görmek lç,|. httırs://www.e-icisleri.gov.tr/^,rakDogrulama a&esine
girerek ( 3cl2sK-9lhj DoR-lFc+IN-I.1cAnf E-mjV5klfoR) kodunu yazınüz.

Gaj Bu]vm Bayındü. Mah. No:2 07030 MMtpaşa Anla]ya
Tc]efon No:ea2)243 97 93 FaksNo:(242)248 9] 95

e-Posta: o?vaziidenajcislcf i.ğov.a jrlemeı Adre§i: i@h.aa4e$aLag9!!l

Bi]gi iç0| Yasğnin KÜÇÜKÇOBAN vARoL
Ve( Hunant Ve Ko.t ]Şlet nri

Telefon No,
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{i,rncği ()ktıl Scı.r,is ;\raçlırı \'iıııurııcliği lık-5 ilc Kııı,ıl,ı,ıllıtıı 
-l riılik Yiinc|ı]ıÇliğİ tik-a8'.lc

ı,cr ıIan). ıcslıiı lırihiııılcıı ilibarı:n iiç iş giiııii içcrisiıııle ııliııl 1-iiııcliıııltıincc ıcs]iııi

alıııarık. ıakip cciclı iiç iş giiııii içcrisintle de tııllk deüıclIcırıc lıiriın/cIiplcıiııc {tılalıak

kıı,şılığı tesliııı cililııcsi.
2JKıııi,ılIırı ] ıııl, k \.ijı]cınrçliIi,ııiıı ]7,!,iııci ıııııı.l,.lcsi ilc (Jkıı] Sı;rr ii 

^rıclaf 
ı

yi;ııcıı.ııcliiıi:ıiiıı lj,iııci ıı ı a ı]ıic s i ıı ı]c ılı bılırıil,.liii iil.fc. ı(l]her pcı,soncl 
',cliı 

{)klıl gcçidi

ti)r.llilcl1 ı.ılnız *t)tjt.(,.r,c1 ı.,tilı(",])ı1.1i \,çı,chilcç.(ilıı,lcıl,giiı,cıİiluı-ıaı,ajlndaıı
hırıılıııın ihlal ıçs|)il lııtiıl]iıklj]1,1ı]ı isılıılı,,Icıl ]l)l§,ırılı Kıılrııı'ıılı "j?1]-ıı nııtides]ııc §ijrı:

Iııllk i,,lııi l)ırı (.,clziısı Kiıııı"l ııüiııriı!ı iıiıziııı cıliiıııcsi. {,l-c5pii tlıııı]aiıl](ia ıcr alaır

tlilgilcr. 1,olNcı vcı.i 1ılıaılıtltlıki aı,ıç lıiigilcı,ir lc kııışılı5ıırılıciık. l,al,kll arıt, r:ıldıığu

lınlıışılııılaı.içiıı iılaı,i p;ırı cçzlısı kırır 1t]ıiıl]Jğt (lij/.(lılcı]nıçı,cccklir. l'cslıiı tııııklltrı trıiik
lıiıiıııi tırıllııılaıı cıı ıız- lrir 1,ıl siircı!c sıl(laııiıcirl(1ır,)

J)[)iiz-cnlcııcn lı.allk iduı,i piıriı ccziıJ] kıırır ıtıı;ınıklııı iizcı,iııe "7iıı/i/i kıırııl ilıl«liııiz
ııkul strı.i.ı uru<,ı rchhar pı:rsoııaliııca,/olııl ı:e<,iıli 1:ircı,lisinta ıcslıll tlrli/ıııişıir" şckliıltlc

şcı,iı r,ız_ılıııısı,/k;ışe ı, tıı,ıı Iııl ıs ı.

.1}"l.cslıirlulltıtıkLaııııııı.i<ltirilıırıcerısıkaflıılüııiıülllk11!llnlı]ştıhcdc./[ıiirodakalan
ııtishısıııiü *klcn"r"l< kc:iııliklc tcL.liı:,ılı.kltııııı.ın!ri vc ırji)ligiüı işlcııılcıiııc ihliılin tcspiı

1iüailıiı)dcıı iıil,ıaı,:ıı l i) iş gü ııil içcriıiııtlc irıışliııınıısı,

lll- (;İiNl t, ILlıiYla],\/l,] 
^sA},iŞl,] 

iı,işx ix 1,ıii)lJiltLlll,(
t)()kıılitıiblııg.!ı'cvliltı,iıliılıilılt:cllcııcıckiltili.lkıılııildijrliiklcıji]c

kıı,ırd iıııs! ıııırııı tııı sıı!lııınııs,
2}İ)ıİ..:çlik tl c ı ç c ,.: l i o k ı ı l l a ı |ııtslı ı ı lııı iık iiz c ıı: ııkııllıırdı,,rüvtnli!iiır ızanı i ii lç Livç

ç,kır,l,ı,u.,. okııllirı.ıllı kıırıılııi ı:ijl,tlılil< [:ııılcrlıilıılııııı t_ıllşılıiiiı,iirj.iııiıı k()ııtlOi üj(lillı]csi Vc

Kcnl(it]vcıılikYıiııcriıııSisıclıliııtüN(iYS).nı.,3İ.]s},(),]Llı1llı]iiıl])ill)llill]l]]i]sl,
3)l)iicıokııllıırdlıiscK(iYS.vccl]Ic!lcşılLllıılııınııksızıı)ıjncclik..]crccı.icriılcuylıliın

ı,,kııllır<iaıİ Iıışlanarık olitıl giivcıılili !i,ııııtııı ıistcııılcı iı)iü] tınıitıülı]]n,]ı_\ı,

{)()IiııLç:cvrcicı,iııdç nıctııık jtxtiistiı](le (]ldtı_itı ıcjl)i1 e..Iilcn l,inalıı,iı ilişkin ııJınıcak

ıeclLıirlcıiıı giizdcn !,cçiriiıııcsi.
5)1laİsas,ılıiııiıı {ıclirlcııcıı okııllıııın lııılıııırlıı!ıı )cı'icr(lc ü1}'ıı|lülrlıÇtı vc LlYilrlcl

ııııdrlclcı,lc ıııiicı,lcl.] koıııısu haşııı ıılıı,ıı[ iiz,cı,c ıçık :ı,lıı,ı sılışıııııı iiı]ltılınçsi,

üi)i_)liııl çç\,lClcrilrJc Lıttltıııaıı il]lL:rl]cl ,i!ic,l(ı\ tll] salıılt]ırı ı,l,ı, ),crlcliı] (lclıcıleıün]csi,

lııısusııı,,,1.1u bışlil iı";cıisiııcic l,ıtı}rııırjııitııııııı !it)l]ülolli] srıs\,ıl hlıvlıtııı tcnıçl ilkclcri,

llıkııılığınıız tiııitl'ınditıı \,a\jıt),]Iiıııı] ııli,ııl,ılı,, ilgili biıkanlıklıır v,j 1,1ı,rtıııaviı,üs i]iliııı

K ı,,.r, ü,, ' i',,,l iiııcrilcri ı]ikkıt""11nn1;1( Vıli vc ](ıvnılıkııllırıılıız ilc sııılı'sıırtııılu ıııııir!crcc

tıcııiiılilıcdl,iıiıııiıizliklclılıııılıııl..lıılaııııılısıııı.igililıiıiııılcıilcgcıcklik()ordinas),onLllr
,,,gi",,uri]ı rılı:ıılınıııllıı iir",,,i.. ı,,iil,,,:ciilıılcsiııi rc ıırl:lılııııııı.]ı llçriıaıııi biı,ıl:saklığa

l]tç\'diııt !gıjlılıCül]cıiıli lıı,z r c ıicıı cil,,,ılııı

,ü |:jli,:t!_!,!, !! _!-\:ı !lL)|lal]4]4Llı lı,,ll .l ı |l,
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oKUL SERVi§ ARAcl DENET|M FoRMU

OKUL SERV|S ARAÇLAR|NDA DENETLENECEK HUSUSLAR

şoFÖR
1 Yeter|i sürücü belgesine sahip mi?
2 Mesieki yeterlilik belgesi var mı?
3 Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen sertifikaya sahip mi?

REHBER PERSONEL
1 Milli Eğitim Müdürlüğünce veri|en sertifikaya sahip mi?

2 standartlara uygun reflektif ikaz yeleği giyiyor mu?

3 lşıklı çubuk Veya dur-geç levhası var mı?
ARAÇ

1 Özel izin belgesi var mı?
2 Bakım ve onarım takip formu düzenlenmiş mi?

3 Zorunlu karayolu mali Sorumluıuk sigortası Var mı?

4 Rehber per§onel bu{unJyor mu?

5 Emniyet kemeri kullanıiıyor mu?
6 Ç azla öğrenci alınmış mı?
Z Ögrencİblniş-inişlerinde"DUR"tambast kullanılıyormu?

8 lndirme-bindirme kurallarına uyuluyor mu?

9 "OKUL TAŞlTl" ibaresi yazılı mı?
DiĞER HUSUSLAR

1 A|TM Yönetmeliğande belirtilen şartIar mevcut mu?

2 Okul Servis Arçlan Yönetmeliğinde belirtilen şartlar mevcut mu?

EK_7

FORMU DÜZENLEYENLER
1, GÖREVLi 2. GöREVLi ŞoFöRüN lMzAsl

ADl soYADl
UNVANl
ş CILl
MZASl

NoT: Fo.m denetl€nen he. okul servis aracı için düzenlenecektir. Ayflca, cezai mueyyİde uygulanmasl Veya ilgili

yönetmeliğe göre olumsuzluk tespit e;ilmesi halinde lormun bil sureti okul müdi]rIükterine 9önderilmek üzere okulun

;;;;idd; li_ilç. riıli eğitim müdürıüğüne, bir suretide servis aracının bağlı olduğu odaya en 9eÇ Yedi (7) iŞ gOnü

içerisinde gönderiIecektir.

FoRMU D ZENLEYEN B RlM
ARAclN PLAKASI

lYERKoNTRoLuN YAPlLDl
KONTROL TAR H VE SAAT

KNooF MR N ADl soYADl Tc
K LM KI oNo DA TEP .ADR. clER H

oKULUN ADl

EVET HAYR

cEzA YAztLMış isE MADDES|

AÇlKLAMALAR

H

t]



EK-7

OKUL sERviS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ VE AiTM YÖNETMELiĞiNDE YER AL.{N
DİĞnR ŞARTLAR

l) ŞoFÖR
a) Dencyim şartı (D stnıil içiıı en az 5. Dl sınıfı için en az 7 yıllık sürücü belgesi sahibi olmak)
uygun mu?
b.) ]aş İaı1l {26 

yaşından gün alnıış, 66 yaşından gün almamış olınak) uygun mu?
c) Son 5 yıl içinde alınnıış Psikoteknik Rapoıu vaİ mı?

2) REHBERPERSONEL
ı) Yaş v€ eğitim şartı (22 yaşını tloldurmuş - en az lise mezunu) uygun mu')
b} Son t yıl içinde aile hekinıindeır (rehber personel olmaya uygun oümal<1 al,nmış raporu vaImı?

3) ARAÇ
a) AİTM Yönetmeliği
1_ Geri viles lambaları ile çalışacak sesli ikaz sistemi ı,aı mı?
2- Arka alan gönlş sistemi ve sesli ikaz sistem var nıı?
3- Ön tarafta kalan alanları göstercn sistem veya sesli ikaz sistemleri var mt?+ HeI kolfukta emniyet kemeri bıılunuyor muİ
5- Oturacak;.er adedini gösteren cıiket var mı?

b) Qkul Sen.is AraçIan Yönetıncliği
I- Oğıencilerin kullanabileccği cam vc pencerelcr sabit mi?2- Araç camlannın üzerinc reııkli film tabakası yapıştürıImış m|?3- Kayıt yapabilen aıaç takip sisıemi mevcuı muİ 

'

{- Kapılar stlrücü tarafından otomatik açılıp kapanacak şekilde mi?5- TaŞıi yaŞ Şarll (l2 yaşından büytik olmal,acak) 
."y,ğ!i ^ii 1:,zoııve 202() yıitarı iıibafüyla on ikiYaŞını bilirecek ne okul scn,i.ç tıracı.oIor.rk krlIoııIaİİk ıaşıılar" ıııuayeneden gİçniş olno* İayd,yıo';,l/7/2021 larihine kodar kullanılabilecekrir.) - '

6- Servis esnasında görüntü ve miizik sisıenıteri kullanılıyor nıu.]


