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25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 25.10.2017 tarihli 
ve 30221 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin; 

 
 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi , “a) 22 yaşını doldurmuş ve 61 

yaşından gün almamış olması kaydıyla; en az lise mezunu olmak veya Millî Eğitim Bakanlığı 
onaylı kursu başarıyla tamamlamak şartıyla en az ilkokul mezunu olmak,” 

 Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası; “(1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bentleri kapsamındaki şartlar 1/1/2018 tarihinden önce okul servis 
aracı olarak tescil edilmiş araçlarda aranmaz.” 

 Geçici 3 üncü maddesi, “(1) Covid-19 salgını nedeniyle okul servis aracı olarak 
kullanılacak taşıtların, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 
fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla on iki yaşından 
küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1/7/2023 tarihine kadar on 
beş yaşından küçük olması şeklinde uygulanır.” 
 

olarak değiştirilmiştir. 
 

Buna göre; 

 Rehber personelin; 22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün almamış olması ve Millî 
Eğitim Bakanlığı onaylı kursu başarıyla tamamlamak şartıyla en az ilkokul mezunu olabileceği, 

 Okul Servis Araçlarında aranan; 
 
 Üç nokta emniyet kemeri bulundurma, 
 Her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurma, 
 Ġç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma, 
 Ġç mekânı gösteren beyaz cam kullanma şartları, 

 
1/1/2018 tarihinden önce okul servis aracı olarak tescil edilmiş araçlarda aranmaz. 
 

 Araçların Yaş şartı; 1/7/2023 tarihine kadar on beş yaşından küçük olması 
şeklinde uygulanır.” 
 

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik aşağıda yer 
almaktadır. 
 

Bilgi edinilmesini ve ilgili esnafımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.  
 
 

 
               Enver YENĠÇERĠ                                  Fevzi APAYDIN 

                            Genel Sekreter                                           Başkan 
 
 
 
Eki: (1 Sayfa) 
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YÖNETMELİK

İç�şler� Bakanlığından:

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
MADDE 1 – 25/10/2017 tar�hl� ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Serv�s Araçları

Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) ve (o) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“e) Okul serv�s aracı olarak kullanılacak taşıtlar tem�z, bakımlı ve güvenl� durumda bulundurulacak ve altı

ayda b�r bakım ve onarımları yaptırılmakla b�rl�kte; taşıtların c�ns�ne göre 6/1/2021 tar�hl� ve 31356 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşlet�lmes� ve Araç Muayenes� Hakkında
Yönetmel�ğ�n öngördüğü sürelerde per�yod�k muayeneler� de yaptırılmış olacaktır (EK-4).”

“o) Okul serv�s araçlarında �ç mekânı gösteren Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından yayımlanan t�p onay
mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b) bend�, (e) bend�n�n (4) numaralı alt
bend� �le (f) ve (ğ) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“b) Serv�s aracında okul önces� eğ�t�m, �lköğret�m �le kreş, gündüz bakımevler� ve çocuk kulüpler�ne devam
eden çocuk/öğrenc� bulunması durumunda rehber personel bulundurmakla,”

“4) Özel �z�n belges�n�n �ptal ed�lmes� neden�yle taşınamaması,”
“f) Özel �z�n belges�ne bağlı olarak, her eğ�t�m-öğret�m yılında çalıştıracakları rehber personel, şoför �s�mler�

�le araçların plakalarını ve her türlü değ�ş�kl�kler� aynı gün �ç�nde okul yönet�m�ne b�ld�rmekle,”
“ğ) Araçlarında,  bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len sert�f�kaya sah�p

şoför ve rehber personel� çalıştırmakla,”
“h) Okul yönet�m�nce bel�rlenen azam� seyahat süres�ne uymakla,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde yer alan “bağlı olduğu”

�bares�nden sonra gelmek üzere “�lg�l� oda ve” �bares� �le aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“g) Taşınacak çocuğun/öğrenc�n�n serv�s aracındak� azam� seyahat süres�n� bel�rlemek.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“a) 22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün almamış olması kaydıyla; en az l�se mezunu olmak veya M�llî

Eğ�t�m Bakanlığı onaylı kursu başarıyla tamamlamak şartıyla en az �lkokul mezunu olmak,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,

dördüncü fıkrasında yer alan “yen� üret�len” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Bu Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�), (l), (m) ve (o) bentler� kapsamındak� şartlar

1/1/2018 tar�h�nden önce okul serv�s aracı olarak tesc�l ed�lm�ş araçlarda aranmaz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Cov�d-19 salgını neden�yle okul serv�s aracı olarak kullanılacak taşıtların, bu

Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde bel�rt�len fabr�kasınca �mal ed�ld�ğ� tar�hten sonra
gelen �lk takv�m yılı esas alınmak şartıyla on�k� yaşından küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçm�ş olması
kaydıyla 1/7/2023 tar�h�ne kadar onbeş yaşından küçük olması şekl�nde uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 8 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� İç�şler�, M�llî Eğ�t�m, A�le ve Sosyal H�zmetler �le Ulaştırma ve

Altyapı Bakanları b�rl�kte yürütür.
 

Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n
Tar�h� Sayısı

25/10/2017 30221
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�kler�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n

Tar�h� Sayısı
1- 14/8/2018 30509
2- 27/7/2019 30844
3- 12/10/2019 30916
4- 12/9/2020 31242

 


