
FoRMu nüzrıtLEyEN gininı
ARACİN PLAKA§İ
KONTROİÜİ* YAPİLDİĞİ YŞR
KoNTRoL TARixi vr sanri
OKULUN ADİ

şorönüN nnı soyADı Tc xiıtııix No
REH. pER. ADı §oyADı Tc rimlix nıo

oKuL şEnvis ARAcı DENET|ıvı ronruıu

oKuL şşnvis ARAçLARıNDA DENETLENEcEK Hu§U§LAR

şorön
Yeterli şürücü belgesine sahip mi?
Mesleki yeterlilik belgesi var mı?
Mllll Eğitim Müdürlüğünce verilen sertifikaya sahip mi?
REHBER PERSONEL
l\ılilll Eğitim Müdürlüğünce verilen seıtifikaya sahip mi?
Standartlara uygun reflektif ikaz yeleği giyiyor mu?
lşıklı çubuk veya dur-geç levhaşı var mı?
ARAç
Özel izin belgesi var mı?
Bakım ve onarım takip formu düzenlenmiş mi?
Zorunlu karayolu mali sorumluluk sigortası var mı?
Rehber peı,sonel bulunuyor mu?
Emniyet kemeri kullanılıyor mu?
Fazla öğrenci alınmış mı?
Ögrenci biniş-inişlerinde "DUR" lambası kullanılıyor mu?
İndirme-bindirme kurallarına uyuluyor mu?
"OKUL TAŞlTl" ibaresi yazılı mı?
piĞen Hu§u§LAR
A|TM Yönetmeliğinde belirtilen şartlar mevcut mu?
Okul Servis Arçları Yönetmeliğinde beiirtilen şartlar mevçut mu?
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen servis
araçlarına yöneiik tedbirler alınıyor mu?
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CEZA YAZİLMİŞ İSE MADDE§İ

AÇİKLAMALAR
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ADl SOYADı
UNVANı
Ş

Sı

NoT: Form deneüenen hef okul servi§ aracl için düzenlenecektir. Aynca, öezai müeyyide uygulanmas| veya ilgili

Yönetmetiğe göre otum§uzluk tespit edi|me§i halinde foımun bir sureti okul müdorlüklerine gönderılmek üzere okulun

oağiı oıduğu iliçe r.nilli€ğitim müdürlüğüne, bir sureti de servis arac|nln bağlı olduğu odaya en geç yedi (7) iş günü

,çeri§inde göndefilecektir,

şorönüıı iırızısıe. çönşvı-iı. çönrvıi
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i} §ğ.ü}{§§iğ iüiı" §tS{},§§i§.
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- S*ırr"is şııttırluri. kişis*l iıi.ir,*rı kııı^ıı}lıtrııı;ı tıvsün şı::kiiıi*: harehşt *tı:ıı*}i ve ara*ın içinde

nıutlakş tı blıi mıtsk* kıii lırnııi;ı} ııiı r 
"

- Araç için*, {:üY}ü-]ÇJ iIş ilgiti uçiıi.ruı*sı g*r*k*n kııı,ıiiiar giiriiniii-b,ir ştkildç ıışıişıniı ve şotbr
rr* völ *.. ııj ııı: n hu k urııl l arıı u1, ıı: ;ıs ı s*ığlıı rıış şı i ı çi ı ı:.

- Arııçiarda giriş kiıpısını.ı: !,ııüıı"ı{r *} aı:ıtis*pti§i k*nııi.ıxıığıçiır.
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- {:üYİ.,l}-} ı} ıl* u3'rııı'ılu bçli::tii*ı^i t;ıt*ş" *ksıiriik, i:ııru,n akıntısı. ırti'es <iaıXığı vb.) nianlnrın
tıbl:İ nı.ııŞk* ta.km;*sı sırğlaııınai*. §*ı-ı,is,* ııiı*nıarı"ııtİı yü işı,eı:en bilgilendirilerck sağiık
ınşrkerin* 3"iiııie,nıi i ri 1nı* i i uii r,

- §*rvişe biır*:: tiiıtı vııl*ıılt.ır n:üxk* lııkmııli çç 3,ııltııluk tıı:ıy,ıın*a çıkanrıoru:ıaiıdır-
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Üıııx kŞnŞrlşrı S*lçğııkt,ııır s*ıtı"ı:ı lriııtın 3:*ıs*n*}i*r grkşciııır ii:,ıc ıl*ğrıı çıl,p.r&r' şekiid* k*,ridtırlare
otı..ırt*lrıraİıdır. Ç"ıtpıax ştıkilıi* *tıırııı;ı ı{iix*ııi ıi* hittikı*r: si}ı}r§ Şişııı:ı p*ı:st}fıel urkadan Sn*
*lrşıi*k |izııre bıış kı:iı ıı k iıır* ış i ı ı"ı ır.

- Heiiıçk};şııı nı:ı:rıtrıı ı,,şı,i}rşıı,li- -çıık*rıdx iliıtl* tııiii*ı: diia*n* giire *ı.dcı:ı alıııınır sıfüsffiü göre
her;:*ısı:ı,ıelirı h.ınşi kıılıuüıı kııilıtnıı*:ıığı *ıhiı i^ı;ıi* g*tiı,i[n"ı*ii.iir.

- K*ltıık $ıJI:]§ra.§ıı:ıı giiı* ıitıııı:ııı lisi*si ı,ıiuşırıruiıı"ıx[ı, lisit: s*,rviştüı gtlrıiııtir şekiide asıimalı vş
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- l}nnıia*ı}ı tıiııştıııı]l*§ı nı:ıi*ııi;vi* scı"r,is içind* kt,ıııtışuiıı,:ıırıııılı ı,* [:ş§ırıiı"ı:anraiıdır"

- §*rvist* bir ııı*tburi_ı,,ııl ı:}:nıııiıL;çıı ııı"ı dnhii içe**k ı,,* 3"il,ı:**k kuiişııimaınalıdır.

}*"3- .{itırviı*i*t"ti* i:ix"*ııi*ın*iııııııeı, T'fıışişi*k ve i}*r*nf*İ.<*!*i.v*şı

- hliınşşıııı iç }ıüı,ü sirkii[ıısv,ıııı ıii-iğni*si i;ııpıığı *lıı:ııii*ier^

- §tgrı,is aı,ııçiaı:ı:şırı k}iı:ııi i"ışr,it iliı:,* i:ai,;.tı,,ı,,ıı d{ir.*ı:}i ııi*r;tk 3,,iışıılı"ııalı,Jıı,"

- Sşrıris}*ııie p*ıı**r*ltrr tıxjsltn ı,:iirı: lı*r itı,şıitiıı ııçılııı^ıek ç*rvisİn İç }ıavasınıı:ı tşrnizİeıımesİ
sağlıtırırıalitiır.

- §*ışisitı g*n*i iç ı*ıtıieiiği şiiıı sı.:ııı.şı,ıdıı 5u vf ıi*t*rjiııt il* 3,*pı}ntaiıclır" §grşisin t*mieliği
yaptiırk*ı"ı *}diı,,*n takılı:ışlı. ğşıııiglik siıı*xiırt:t *liçr _ı.,iıxt iüffi}as *[şrı*ııı*ii v* t*ıııir.tik bitirninde
el*tiT ,*ıı}er kııpııklı çiip krııııiıt,rııtiı },iı ıi;ı çii;: ıııri.:ıılıırııııı *iılışiııiııiır.

- ;\"rş*ın iç ,vüx*ı,i şıı vt: ıi*t*:ıi;tıti: 
'L:*r- 

kıı]i*ırul*ııak şiiin:n*}iıi.iı,.

- H*r s*rı,is tltı,tt tııınıın:l;treıjıkt;ııı s*l}r* sık ı:l*kııııı"ı}ıııı 1.,iix*ü,]*r {kapı kolları, k*l
dıe"varııalk*lçaklııı:. ııınıç*k}ıı,r, tı{ı1] ıtçı-}}ı} ıliiğnı*i*,ri" *ıııııiyg1 keıxçri tııkaian} tinc* §1} vş
d*t*rj*ıılı h*r,i* şiği::*ı*ii" dşiııı:ititııi.i ıi* i,ji{X] *ı:şınınçiş suiandırılınış çafflsştr ffiyiı şo,v&

E,;7{"}'iik ;ıtkııi ii* ıi*x*ırlbkt* ı:ıiilı,nç"iiıiiı". iiıı *ıt:ııçi* Sxği:h i:}ııkıınlığı rı*ısat}ı deuen.f,ektanlar da

hşı,ni gııd ırı l,ınıı } ııi ı r
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