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Öğrenci Servis Ücretleri

30/09/2020

oDALARA 2o2ol 1 31 sAYıtı GENELGE

llgi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'nın
30/09/201 9 tarihli ve 73200 sayılı yazısı.

.il 
sınırları içerisinde 2o2o-2o21eğitim - öğretim döneminde uygulanacak olan 'Öğrenci

Servis Ücretleri' UKOME Genel Kurulu'nun 2020/09-284 sayılı kararıyla belirlenmiş olup karar
metni ekte sunulmuştu r.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk6rlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Meh met l lLDAĞ DERE
Genel Se eter Birlik B şkan ı

Ek: Karar Metni (2 syt)

DAĞlTlM:

- Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası

- Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası

- Alanya Minibüsçüler Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası

- Demre Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve Nakliyeciler Odası

- Elmalı Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Finike Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Gündoğmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Kaş Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Korkuteli Şoförlerve Nakliyeciler Esnaf Odası

- Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

- Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası

- Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası
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T iı ıiĞpn
l- 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı M.E .B.'nin 03.07.2020 tarih ve 84037561 -10.06.01_E.18948074
sayıh genelgesiyle yayımlanmış olan çal ışma takviııine uygııı olarak belirl effnıştir
2- Resmi tatiller, sömestre (yanyıl tatili) hesaplaınalara ve fi yatlara d6§l edilmemiştir.
3- Öğrencilerin öğle yeıneği, etüt için eve gidiş dönüş yaptıkları ek seıvisler için taşıma ücretinin 1/3
oranında ilave ücıet alınır^

özrı oxuı snRvis ücnnTi (KDVDAHİLDİR)
Km yıllık Ücrctler _lylık Ücretler

0-3 265.00 TL
3-6 270.oo.TL
6-10 2.565.00TL 285.00 TL
10_15 2.700.00 TL 300.00 TL

/"s 26Ç scyıl toraı"

T E K L İ r: Antalya Esnaf ve Salatkaıtar Odalan Birtiğini ı 07 .08,2020 taıihli ve 849 sayıh yazısı ile;
İ:olYu.İ".-: A:"Ç]T lşl"P":ileri Odası, Alanya Minibiisçüleı otobüsçül.. ," İ"-ı.' Araçlan
IŞletmecileri Esnaf Odası, Kumluoa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası ve Manavgat Servis Aracı
iŞletmecileri Esnaf Odası'ıın, Serik Ulaştrrma Hizmetleri Esnaf Odası'nın ı t.08.2020 b;hıi ve 852 sayılı
Yazrsı ile; Anta[Ya srıırlaıı içerisinde ücretli öğrenci taşımacıIığı yapan özei ve devlet okul servis araçİarıiğı 2020,202I eğitim öğretim Yılı döneminde uygulanacak öğrenci seıvis ücıetlerinin giiıcellenmesi
talebi.

ÜcRgr.BnıİRLıLün xoıdiŞyoN RAponu: il sınırlaıı içerisinde 20202n21eğtim_öffetim plı
döneminde uYgulanacak öğrenci servis ücretleıi ile ilgili komisyonumuzca yapıtan"degeılendirmede
aşağıda belirtilen flyat tarifbteriıin uvguı olduğu görüşilne vanlmışü ı.

4- km belirlenirken ev-okul arasrndaki ana arter mesaĞleıi dikkate aiınaıak belirlenir.
5- 15 km üzerindeki heı kın için 4,00 TL ilave edilir.
6- KardeŞ indirimi, gerekli be.lgeler ibraz edildiğnde alrıı seıvisi kullanmalaı halinde %5 indirim
uygulaııt.
7- Servis giizerg6hındaki -ş|2|l_ede, öğenci sayısı 5 kişinin altına d§etse ücretler tarife fiyalııun
%SO'sini aşmam akkaydıyla pazxlğ ıabidir.
8- Yillık ÇalıŞma takvimi iDeıinden belirlenen yıllık ücretler, peşin veya Eylü _ Mayıs taıüleri arasında
en fazla 9 eşit taksitle ödenit.
9-Bu tarifeleıde belirtilen ücretleı reşmi (kamu) eğitim kurumlannda hizmet veren okul servis araçlan
iÇin bağlaYıcı olup, belirlenen ücıetlere uymayaniara ilgili mevzuat yönetınelikieı kapsamında cezai
işlemler uygulanır.
10-0kul idaresi ve okul aile birlikleri tarife üzerindeı heıhangi bir tasarıufta bulunamaziar.
ll-'Okul Servis Araçları Hizınet Yönctmeliğ" nin ilgili maddeleri gereği servis aıaçlannda ıehiıer
peısonel bulundurulması zorunlu hallerde rehber personel ücreti aylık 70.00 TL. yi geç*ıez-
l2-Taıifedeki üeretler KDV d6hi1 olup, gidiş- dönüş için yıllık olarak tespit edilen iıctİt|erdir.
l3-Getekli belgeler ibraz edildiği takdirde Şehit ve Gazi çocukİanna %50 indiıim uygıianır.
14_ Okul servis araçlannda, "Fiyat Taıifesi" bulundurulması zoıunludur.

OKUL sER (KDVD )

Km Yıllık eretler cr€tıerı*
0_3 1.890.00 TL 210.00 TL
3-6 1.935.00 TL 215.00 TL

2.070.00 TL 230.00 TL
10-15 2.115.00 TL 235.00 TL
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6-10

2.385,00 TL
2.43o.0oTL



AK iĞrn
|-2020-2027 Eğitim ve im yılı M.E.B.'nin O3.0'7.2O20 tarih ve 84037561,- 10.06.01 -E. 18948074
sayılı genelgesiyle yayımlanmış olaıı çalışma takvimine uygun olarak belirlenmiştir.
2- Resmi tatiller, sömesue (yaııyıl ve ara tatili) ve yılsonu eğitim programlaı ücrete tabidir.
3- km belirlenirken ev-okul arasındaki ana arter mesafeleri dikkate alınalak belirleniı.
4- 15 km üzerindeki her km için 4,00 TL ilave ediliı.
5- Kardeş indirimi, gerekli belgeler ibraz edildiğinde aynı servisi kullanmalaı halinde o/o5 indiıim
uygulanır.
6- Servis giizergAhındaki mahallede, öğenci sayısı 5 kişinin altrna düşeıse ücıetler tarife fiyatının
%50'sini aşmamak kaydıyla pazaılığa tabidir.
7- Ylllık çalışma takvimi üzerinden belirlenerı yılhk ücretler, peşin veya Eyliil - Mayıs tarihleıi atasında
en fazla 9 eşit taksitle ödenir.
8-Bu tarifelerde beliıtiien iicretler özel eğitim kurumiannda hizmet veren okul servis araçlan için
bağlayıcıdır.
9-0kul idaıesi ve okul aile birlikleri tarife üzeıinden herhangi bir tasarrufta bulunamazlar.
lO-Tarifedeki ücretler KDV dAhil olup, gidiş- döni§ için yıllık olaıak tespit edilen ücıetlerdir.
ll-"Okul Servis Araçlan Hizmet Yönetmeiiği" nin ilgili maddeleri gereği servis aıaçlannda rehber
personel bulundurulması zorunlu hallerde rehber personel ücreti aylık 70,00 TL yi gpç€mez.
l2-Okul servis araçlannda" Fiyat Tarifesi bulundurulması zorunludur.
l3-Gerekli belgeler ibraz edildiği takdide Şehit ve Gazi çocuklanna %50 indirim uygulanır.

KARARı Teklif ilgili mevzuat hükümleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğinin 18.
Maddesinin (ç) bendi hükümleri çeıçvesinde değerlendirilmiş olup, Antalya Servis Araçlan İşletmeciieri
Esnaf Odası ile M.E.B. Antalya jl Müdürlügü arasında yapılan protokol maddeleri uygulanması kayüyla
Ucret Belirleme Komisyonu Raporunun uvgun olduğuna komisyona katılan üyelerin oy birliği ile karar
verilmiştir.
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