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DENETİM KOMİSYONU ONAY
BAŞKAN ÜYE ÜYE ARAÇ SAHİBİ

Araçların kornaları havalı korna olmayacak.

Okul servis araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulacaktır.

Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her 

koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.

12- ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (CPS)

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 

bulundurulacaktır.

1- ARACIN  YAŞI 

GEÇERLİLİK SÜRESİ

OKUL SERVİS ARACI BAKIM VE ONARIM TAKİP FORMU
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Başlama Tarihi 202……

ARAÇ SAHİBİ

FORMU DÜZENLEYEN BİRİM
ARACIN PLAKASI

KONTROL TARİHİ 

……

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
81 S ……………..
……/……/202…

Araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır. Okul servis araçlarında iç 

mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz. ( Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  

(O) Bendindeki araçlar,  Ancak fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için bu 

tarih 3/9/2019 olarak uygulanır.)

TS EN ISO 20471 standardına uygun, sarı renkte ve üzerinde reflektif şeritler yer alan ve ön ve arka 

kısmında “REHBER” yazılı ikaz yeleği giymek, Taşıma faaliyeti sırasında öğrenci ve çocuklara refakat 

ederken yardımcı ışıklar (ışıklı çubuk, dur-geç levhası gibi) kullanmak,

17- YERDIMCI PERSONEL ARAÇ 

GEREÇLERİ

Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı 

fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır.

Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak ve altı ayda 

bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 

öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olacaktır (EK-4).

 Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve 

şekilde reflektif bir kuşak bulunacaktır (EK-2/1, EK-2/2).

Okul servis aracının arkasında, öğrenci ve çocukların iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm 

çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunacak ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte 

büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olacak, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı 

fren lambaları ile ayrı olacaktır (EK-3).

Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrenci ve çocukların kolayca yetişebileceği camlar ve 

pencereler sabit olacak, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet 

vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanacak ve engelli öğrenci ve çocukları taşıyacak olan okul servis 

araçları ayrıca 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak 

çıkarılan ikincil mevzuata uygun olacaktır.

Okul servis araçlarında 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil 

ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda 

araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.

Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli vb.) 

olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (mekanik) de olabilecektir. 

Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal 

edecek şekilde olacaktır.

14- KOLTUK UYARI SENSÖRLERİ

15- İÇ VE DIŞ KAMERA 

16- ARAÇ CAMLARI

7- KAPILAR VE UYARI SİSTEMLERİ

8- KOLTUK SAYISI GÖRÜLECEK 

ŞEKİLDE SABİTLEMESİ

6- İLK YARDIM ÇANTASI/ YANGIN 

SÖNDÜRÜCÜ/ ZİNCİR ÇEKME 

HALATI TAKOZ V.B.

2- ARAÇ MUAYENESİ(TUV)

3- OKUL TAŞITI YAZISI 

4- DUR YAZISI VE İKAZLAR

5- ARAÇ PENCERELERİ

18- KORNA

9- PERSONEL SERVİSİ 

YAPIYORMU

Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci 

ve çocukları taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma faaliyetlerinde de 

kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından 

kullanılması yasaktır.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil 

belgelerinde gösterilen oturulacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde 

monte edilecektir.

13- ISITMA SOĞUTMA STEMİ

10- İLAVE AKSESUAR SÜS  V.B.

11- EMNİYET KEMERLERİ 

Servis araçları Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.

Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat 

bulundurulacaktır.

AraçlarDA araç takip sistemi bulundurulacaktır. Kayıtlar en az otuz gün muhafaza edilecektir.

202…… Bitiş Tarihi …… …….

FORMU ONAYLAYAN  KOMİSYON TARAFINCA YAPILAN KONTROLLER
…….


