
 SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞ İLANI 
 

 

 

ANKARA  ÇANKAYA  CUMHURİYET  FEN  LİSESİ   MÜDÜRLÜĞÜ   SERVİS   ÇALIŞTIRMA  

İŞİ İLANI: 

1-İŞİN NİTELİĞİ VE YERİ: 

 
2018-2019 Öğretim Yılın da Emek Mahallesi 12.Cadde No:3 Çankaya/Ankara adresindeki Cumhuriyet Fen 

Lisesi öğrencilerinden isteklilerin 7(Yedi) araçla adreslerinden alınarak, taşımacıyı tespit komisyonu ve 

taşımacı tarafından ortaklaşa belirlenen güzergâhlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar 

adreslerine geri götürülmek suretiyle taşımacılığının Okul Servis Araçları yönetmeliği kapsamında 

yapılmasıdır. 

2-ŞARTNAMENİN VE EKLERİNİN TEMİNİ: 

 

Şartname ve Ekleri Cumhuriyet Fen Lisesi Müdürlüğünden Tüzel veya Gerçek kişiler tarafından dilekçe 

karşılığı ücretsiz temin edilecektir. 

3-SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİNİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: 

 

a. Servis çalıştırma işi ilanı 19.07.2018 Perşembe günü Okul panosuna asılacak ve okul web sitesinde ilan 

edilecektir. Şartname ve eklerinin 25.07.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Emek  Mahallesi 

12.Cadde No:3 Çankaya/Ankara adresindeki Cumhuriyet Fen Lisesi Müdürlüğünden alınacaktır. Hazırlanan 

dosyalar Emek Mahallesi 12.Cadde No:3 Çankaya/Ankara adresindeki Cumhuriyet Fen Lisesi Müdürlüğüne 

26.07.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Teslim edilecektir. 

b. Tespit komisyonuna verilen dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

c. Servis Araçları Tespit Komisyonu 27/07/2018 tarihinde saat 10.00 da Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi 

Müdür Odasında toplanarak servis belirleme işini gerçekleştireceklerdir. 

 
4-İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER: 

 

a. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası varsa faks numarası, e posta adresi 

 
b. Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve/veya sanayi 

odası ve meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c. Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

d. Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel ki şilerde üçte birinin tüzel 

kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler, 

e. Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri, araç muayene raporu, araç yaşı, araçların öz mal veya kiralık 

olup olmadıkları, 



f. Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis 

Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun gerekli izin belgeleri, 

g. Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir 493903 Yolcu ve Servisçilik NACE Kodlu belge, 

h. Halen taşımakta oldukları okulların listesi, 

ı.Sözleşme 2018/2019 Eğitim Öğretim yılını kapsamak üzere 1(Bir)yıl sürelidir 

 

 
İlgililere ilanen duyurulur… (19/07/2018) 

 
 
 
 

 
İbrahim ALICIOĞLU 

Okul Müdürü 

(Taşımacıyı Tespit Komisyonu Başkanı) 


