
OKUL 

SERVİSLERİNDE 

GÜVENLİK 

ARTI çalışanlarının ve müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla 
hazırlanmıştır.  



Çocuklarımızın  
okula gidiş-gelişlerinde  
güvenli yolculuk yapması için 
veliler olarak  
dikkat etmemiz,  
sorgulamamız ve  
çocuklarımıza öğretmemiz 
gereken bir çok şey var.  
 
Hadi birlikte bir göz atalım. 

OKUL SERVİSLERİ 



 

 

• Servis şoförü ile tanışın. 

• Çocuğunuzu araca 
bindirirken ve indirirken 
şoförle iş birliği yapın. 

• Araç ve şoförle ilgili 
gözlemler yapın. 

• Olmaması gereken bir 
hareket veya durum 
gördüğünüzde hemen okul 
yönetimine bildirin ve 
süreci takip edin. 

 

ŞOFÖR 



ÇOCUĞUNUZ 

• Çocuklarınızla konuşup, güvensiz durumlarla 
karşılaştıklarında hemen size bildirmelerini 
söylemeniz, yaşanacak bir çok kazayı ve kötü 
durumu oluşmadan engelleyebilir. 



• Şoförün kırmızı ışıkta geçmesi, 

• Şoförün yolculuk sırasında cep telefonu ile 
konuşması, 

• Kapı tam kapanmadan aracın hareket etmesi, 

• Aracın ebeveyne teslim etmeden gitmesi, 

• Şoförün ve rehberin davranışlarında herhangi bir 
tuhaflık hissetmeleri, 

• Emniyet kemeri takmayan arkadaşlarının olması 

• Servis hareket ederken ayağa kalkanların olması 

• Araç içerisinde alışılmadık bir olayın yaşanması 

 

GÜVENSİZ DURUMLAR 



• 12 yaşından büyük olmamalı, 

• 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmalı, 

• Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü 
periyodik muayenelerin yaptırılmış olmalı, 

 

ARAÇ 



• Her koltukta çalışır durumda üç nokta emniyet kemeri, 

• İçerisinde yeterli malzeme bulunan Sağlık çantası, 

• En az 5 kg’lık 2 adet yangın söndürücü, 

• Mevzuata uygun «Okul Taşıtı» yazısı, 

• Mevzuata uygun «Dur» yazısı, 

• Rehber personel, 

 

BULUNMALI. 

 

ARAÇTA 



• Servis aracına uygun sürücü belgesi, 

• Her yıl aile hekiminden okul servis 
şoförlüğüne uygun olduğuna dair 
sağlık raporu, 

• Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü 
Mesleki Yeterlilik Belgesi 

• Şoförlük mesleği bakımından her 
beş yılda bir yetkili kuruluşlardan 
psikoteknik açıdan sağlıklı 
olduklarını gösteren sağlık raporu,  

ŞOFÖRÜN 



• Son beş yıl içerisinde; bilinçli 
taksirli olarak ölümlü trafik 
kazalarına karışmamış olması, 

• Alkollü olarak araç kullanma ve hız 
kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü 
belgeleri birden fazla geri 
alınmamış olması 

 

GEREKİR. 

 

ŞOFÖRÜN 



• 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu 
olması, 

• Her yıl, okul servis rehber personeli 
olmaya uygun olduğuna dair aile 
hekimliğinden alınmış sağlık raporunun 
olması, 

• MEB tarafından rehberler için verilmiş 
eğitim belgesinin bulunması, 

• Ön ve arka kısmında “REHBER” yazılı ikaz 
yeleği giymesi, 

• Taşıma faaliyeti sırasında öğrenci ve 
çocuklara refakat ederken yardımcı ışıklar 
(ışıklı çubuk, dur-geç levhası gibi) 
kullanması, 

GEREKİR. 

REHBERİN 



EMNİYET KEMERİ 

• Trafik kazalarında ölümlerin %25'i araçtan 
fırlama ile olmakta, emniyet kemeri 
öncelikle bunu önlemektedir. 

 

• Çocuklarınıza emniyet kemeri takma 
alışkanlığı kazandırmak için öncelikle 
kendimiz bu alışkanlığı edinmeliyiz. 

 

• Emniyet kemeri takmayı özendirmek için 
ilgilerini çekecek emniyet kemeri yastığı, 
emniyet kemeri arkadaşı gibi oyuncaklar 
alabiliriz. 

 

 



İyilik, sağlık diyebilmek için… 
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