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GAZİANTEP TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA

İlgi

:

06.11.2019 tarihli ve 2613 sayılı yazınız

İlgi tarih ve sayılı yazı ile; İlimiz genelinde öğrenci ve personel servis taşıma işinde
faaliyet gösteren işleticiler hakkında “S” plakalı araçlarına her yıl düzenlenen güzergah izin
belgelerinin 2 yılda bir yapılması ve araçların TÜVTÜRK muayene işlemlerinden sonra
Makine ikmal Müdürlüğüne sevk edilmesi zorunluluğunun kaldırılması talep edilmektedir.
Konu ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda; 25 Ekim 2017 tarih ve 30221
sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Okul Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği” ve
UKOME'nin 2016059 sayılı kararı ile revize edilmiş bulunan Gaziantep Servis Araçları
İşletme Yönergesi kapsamında araçlarda görev alan sürücüler ve yardımcı personeller
hakkında her yıl kontrol edilmesi gereken bilgi ve belgeler olduğu (adli sicil kaydı, sağlık
raporu, psikoteknik raporu v.b.)
Taşıma işinde kullanılan servis araçları için UKOME Genel Kurulu tarafından
belirlenmiş özel şartların bulunduğu (araç üstü yazılar, levhalar, reklam v.b) tespit
edilmiştir.
Bu nedenle; Yukarıda izahatı yapılan konular çerçevesinde söz konusu izin
belgelerinin 2 yılda bir düzenlenmesi ve TÜVTÜRK muayene işlemlerinden sonra “Servis
Aracı Uygunluk Tespit Belgesi” istenmemesi durumunda, servis araçlarının ve bu araçlarda
çalışan personellerin uygunluğunun tespiti, kontrol ve denetimi gibi konularda mağduriyete
yol açacağından , söz konusu talebin uygun görülmediği hususunu,
Bilgilerinize rica ederim.

Hasan KÖMÜRCÜ
Başkan a.
Daire Başkanı

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-gaziantep-envision/Sorgula/KV5DP3 adresinden yapılabilir.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx adresine
girerek(5jJ01k+91T6UkwI9MjRFzU+q75+aORLn) kodunu yazınız.
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