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• OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET     

YÖNETMELİĞİ 
•     28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı 

Resmi Gazete 
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• Yasal Dayanaklar: 
• 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 

• 10.07.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma 
Kanunu, 

• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 75 inci maddesi. 
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Taşıma İşinde Çalışan Servis Şoförü ve 
Rehber Personelde Aranan Şartlar 
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 Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin 
     niteliklerine sahip olmak,  
 Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir 
motorlu taşıtı süren kişidir. 
 Şoförler için 26 yaşından gün almış olmak, (Bu şart 

01/09/2015 tarihinde yürürlüğe  girecektir.) 
Rehber Personel: Okul öncesi çocukları ve/veya ilköğretim 
öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi 
düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde 
yardımcı olan şahıslardır. 
 Rehber personel için en az 22 yaş ve lise 
    mezunu olmak, 



Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 
188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 35 inci 
maddelerindeki suçlardan affa 
uğramış olsa bile hüküm giymemiş 
olmak, 
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Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık, B 
Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık sürücü 
belgesine sahip olmak ve her beş yılda bir 
şoförlük mesleği bakımından bedeni ve 
psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını 
gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık 
kuruluşlarından almış olmak,(Bu şart 
01/09/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.) 
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Şoförler, son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli 
taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına 
karışmamış olmak, alkollü olarak araç 
kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, 
sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış 
olmak, 
Şoförler, "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü 

Mesleki Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmak, 
zorundadırlar. 
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Okul Taşıtlarında Aranacak 
Şartlar 



Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" 
yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve 
şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır. 

Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve 
binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm 
çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu 
lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte 
büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis 
edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi 
tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. 

 

11 



12 



Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, 
öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve 
pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir 
aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya 
sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile 
kaplanmalıdır. 

Okul servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve 
Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda 
araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir 
durumda  bulundurulmalıdır. 
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 Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp 
kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) 
olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda 
edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik 
olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu 
şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek 
şekilde olmalıdır. 

 Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, 
bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda 
bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların 
cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 
öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış 
olmalıdır. 
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 Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 
yirmi (20) yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı 
fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim 
yılı esas alınarak hesaplanır. ( Danıştay 8. Dairesinin 
12.02.2010 tarihli ve Esas No: 2009/10048 Sayılı Kararı 
uyarınca 12 yaş şartı uygulanmaktadır.) 

 Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik 
hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil 
belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın 
içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde 
monte edilecektir. 
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 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi 
ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz 
edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma 
hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis 
taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu 
taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı 
işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır. 

 
Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı 

Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun 
olmalıdır. 
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Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya 
işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için 
telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır. 
 

 Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri 
bulunmalıdır. 
 

 Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma 
hizmeti sırasında kullanılmamalıdır. 
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Okul Taşıtlarında Taşımacının  
Yükümlülükleri 

  Okul servis araçları ile taşımacılık yapanlar: 
a) Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk 
yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak 
taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve 
servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi 
bir yolcu almamakla, 
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• b) Taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve 
ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri 
sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel 
bulundurmakla, 

• c) Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir 
büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde 
gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek 
güzergah için ilgili büyükşehir belediyesinden/ 
belediyeden Ek-4 Özel İzin Belgesi almakla, 
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• ç) Taşımacıların yanında çalışanlar, hizmet 
akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik 
yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması 
zorunluluğuyla, 

• d) 07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 
62’nci  maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat 
tarifesine uymakla, 
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• e) Taşınan öğrencinin; 
• 1- Okulun veya ikametgahının değişmesi, 
• 2- Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık 

geçirmesi, 
• 3- Okumaktan vazgeçmesi veya okuma hakkının 

kaybetmesi, 
• hallerinden herhangi birine bağlı olarak servisle 

taşınmaktan vazgeçmesi durumunda; varsa geri kalan 
ayların ücretlerini iade etmekle, 

• yükümlüdürler.  
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