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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELED|YE BAŞKANLIĞt

Ulaşım Plarlama ve Raylr sistem Dairesi Başkanlrğr

sa]a : 16001592-B02-E,s322/2779s
Konıı : seffis AIaç Sünicilleri Hk.

llgı Antalya Valiliği ll Yazü lşlen Müdüdüğü'nün 01.06.20t7 taİih vQ E.21984 sayııl yaas|
ve eki.

İlgi yazı ve ekinde; Ulaşttma Denizcilik ve Hab€rleşme Bakaılığı Karayolu Diiz€nleme
Genel Mildirrlilğiinden alındığı beltnilen okul servis araçlannl k llanacaİ stirüctilerin sahiP olmalan
gereken siinicü belte türlerine i|işkin 24.05,2016 tarih ve 37633 9ayrİ yazı eke tarafrnrza
göııderilmektediİ,

nimiz genelİrdeki servis araçlaİıND da bu kapsamda değerlelıdirilerek, s€Nis hizmederi
taşımacrğr lra nda 8erek]i bil$Iendirmelerilr yapllması hustüs nda;
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Ula§ıİrı Plalı. v€ Raylü Sis. Daiİesi
Başkaıı

Ek l fuıtatya Vatillğ l| Yalı İşleri Müdürlüğü?niln 01.06.20ı7 taİli ve E,21984 say t yazlsı ve
ekj,

Dağıtım :

Antalya servis Aİacı lşletmectleri Esİraf odsl
Başkaılrğı.
Anıe]ya Ticaİet ve saüıayi odası.
ll8ili uçe oda Başkanlıklaİı.
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ANTALYA V^t.lı.iÖt
ll Yazl işlen M0dürllüğii

sa!ı : 876?-al»)_0o0-t1 ]l98a
Konu i Okul s€İvis Amçts.ıN Ku|lanabilen

silücü Bttgc'rürteri

0 ı 106/20l7

.\NTALYA BUYI]KşEIIiR BELEDİYE BAŞ(ANLIĞINA

Ulaştırma Dgnizcllik ve Haberleşme Bakanl!ğı Karayolu Düzenlemc Gtnel
Müdiıİliiğündcn ahnaJı okul servis Aıaçlarını Kullonabilen sürğcü Belge'tüılerine ilişkin
24lor2ol7 tarüli ve ]76]] ssyıli yaa ilişikıe 8öndBrilmişlir.
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DAĞITIM :

Aııalya Il§ükşhir Belediye Boşkantığına
ılçe Kaymakamlülan ü
Anıaıya il Milli Eğitim Miid$fliiğiine
Anıalya Ulaşıtrma Denizcilik ve Huberlcşmc gakanlığı 6 E}iilge Müdürlüğiitıe
Antalya Şofdtle. ve oromobilciler oda§rna
Yeni Doğan Mahalle§i. A<tnan Seickter Cd, Noil4, 070!rc KepezjAntalya
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