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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 
25 NOLU GENELGE 

 
Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz 

konusu Yönetmelik ile getirilen bazı yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. 
 
Buna göre; 
 
1-Yönetmeliğin “Taşıtlarda Aranacak Şartlar” başlıklı 4 üncü maddesi ile Okul Servis Araçlarında; 
 
-03.09.2018 tarihinden itibaren her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu 

tertibat bulundurulması, 
       -03.09.2018 tarihinden itibaren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca standartları belirlenen 
her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulması, 
       -03.09.2018 tarihinden itibaren 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 bulundurulması,  
        -03.09.2018 tarihinden itibaren iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılmaması, 
(Ancak fabrika çıkışında mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için bu tarih 03.09.2019’dur.) 
        -Yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemlerin bulundurulması, zorunludur. 
 
    2-Yönetmeliğin “Taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları” başlıklı 9 uncu maddesi ile 
Okul Servis Araçlarını kullanan şoförlerin; 
 
    03.09.2020 tarihinden itibaren 21.09.2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 
çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, zorunlu hale getirilmiştir. 
 
    3-Yine aynı Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği 
çerçevesindeki taşıma faaliyetlerinde Rehber Personel bulundurma ve şehir içinde izlenecek güzergah için ilgili 
Büyükşehir Belediyesinden/Belediyeden özel izin belgesi alma, zorunluluğu, kaldırılmıştır. 
 
     Ayrıca, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan okul servis araçlarında bulundurulması zorunlu 
hususlara uygun olmayan yeni üretilen araçların 01.01.2018 tarihinden itibaren Okul Servis Aracı olarak trafik 
tescili yapılamayacaktır. 
 
     Genelgemiz ekindeki Yönetmeliğin incelenerek bilgi edinilmesini ve ilgili üye esnafa duyurulması 
hususunda gereğini rica ederiz. 

 
 

          Enver YENİÇERİ     Fevzi APAYDIN 
            Genel Sekreter                                                          Başkan 

 
 

 

Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
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