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Trafik polisleri servislerin içine girerek, öğrencilerin kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Bir servis şoförü yapılan
denetimlerden memnun .... İstanbul'da okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetimlerde yaklaşık 1,6 milyon lira para
cezası kesildi.. Son Dakika Flaş Haberler - 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte
İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim .... Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) TRAFİK Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler,
İstanbul'da bugün okul servisi denetimi yaptı.. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da güvenlik, asayiş ve trafik kazalarının
önlenmesi için okul servis araçlarına yönelik denetimlerin .... İstanbul'da yapılan toplam 9 bin 436 servis denetiminde 5 bin 714
okul servis aracına 1 milyon 691 bin lira para cezası kesildi.. İstanbul'da okul servisi denetimi. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim
döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis .... İstanbul'da okul servislerine denetim ... 2019-2020
eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından okul servis araçlarını denetledi.. Eylül ayından bu yana İstanbul'da
toplam 18 bin 247 okul servisinden 9 bin ... İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2 bin 768 servis aracı denetiminde, ....
2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik
denetim yapıldı.. İstanbul'da okul servisleri için sıkı denetim! Ceza yağdı..., Beyoğlu'nda okul servis denetimlerinde şok görüntü,
Servislere yakın takip, Servis ücretlerine zam, .... 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla
birlikte İstanbul da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.. Trafik Denetleme Şube ekipleri 2018-2019 Eğitim Öğretim
yılının başlaması üzerine il genelinde çeşitli noktalarda okul servis araçlarına yönelik denetim başlattı.. Denetimlerde, okul
servis araçları yönetmeliğine uymayan sürücüler ve personel hakkında cezai işlem uygulandı. Denetim yapılan noktalardan ....
Yine buna benzer bir olay İstanbul'da yaşanmış denetime takılan bir okul servisi şoförünün ehliyeti olmadığı ortaya çıkmış ve
sonuç olarak kendini tamirci olarak .... 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte
İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Devami.... İstanbul. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında okul servislerini durdurarak denetledi.. İstanbul'da Okul Servisi Denetimi.
2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik .... ...
İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Trafik Deneteme Şube Müdürlüğü ekipleri, Etiler ve Kadıköy Bağdat
Caddesi'nde okul .... İkinci yarıyılın ilk gününde okul servislerine sıkı denetim · İkinci yarıyılın ... İstanbul'da geçen ay 4 bin 323
okul servisine 1 milyon 747 bin lira para cezası kesildi. 87b4100051 
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