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UKOME Genel Kurulu,  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay 

SARIHAN Başkanlığında 02/09/2022 tarihinde Saat 14:00’da Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 

Başkanlığı Toplantı Salonunda gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplandı. 

 

T E K L İ F: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 18.08.2022 tarihli ve 1273 sayılı ve 

29.08.2022 tarihli ve 1318 sayılı yazıları, Antalya Servis Araçları İşletmecileri Odasının 16.08.2022 

tarihli ve 400 sayılı yazısı, Alanya Minibüsçüler Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmecileri Esnaf 

Odasının 03.08.2022 tarihli ve 2022/156 sayılı yazısı, Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasının 

01.09.2022 tarihli ve 2022/61 sayılı yazıları ile; Antalya sınırları içerisinde ücretli öğrenci taşımacılığı 

yapan özel ve devlet okul servis araçları için 2022-2023 eğitim öğretim yılı için uygulanacak öğrenci 

servis ücretlerinin güncellenmesi talebi. 

 

ÜCRET BELİRLEME KOMİSYON RAPORU: İl sınırları içerisinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 

için uygulanacak öğrenci servis ücretleri ile ilgili komisyonumuzca yapılan değerlendirmede aşağıda 

belirtilen fiyat tarifelerinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır. 

 

RESMİ OKUL SERVİS ÜCRETLERİ (KDV DAHİLDİR) 

 

Km Aylık Ücretler 

0-3 500,00 TL 

3-6 515,00 TL 

6-9 550,00 TL 

9-12 560,00 TL 

12-15 570,00 TL 

 

ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ UYULACAK DİĞER ŞARTLAR 

1- 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı M.E.B.’nin 07.06.2022 tarihli ve 84037561-10.06.01-51254337 

sayılı genelgesiyle yayımlanmış olan çalışma takvimine uygun olarak belirlenmiştir. 

2- Resmi tatiller, sömestre (yarıyıl tatili) fiyatlara dâhil edilmiştir. 

3- Öğrencilerin öğle yemeği, etüt için eve gidiş dönüş yaptıkları ek servisler için taşıma ücretinin 1/3 

oranında ilave ücret alınır. 

4- Km belirlenirken ev-okul arasındaki ana arter mesafeleri dikkate alınarak belirlenir. 

5- 15 km üzerindeki her km için günlük 4,00 TL ilave edilir.  

6- Kardeş indirimi, gerekli belgeler ibraz edildiğinde aynı servisi kullanmaları halinde %5 indirim 

uygulanır. 

7- Servis güzergâhındaki mahallede, öğrenci sayısı 5 kişinin altına düşerse ücretler tarife fiyatının 

%50’sini aşmamak kaydıyla pazarlığa tabidir. 

8- Yıllık çalışma takvimi üzerinden belirlenen yıllık ücretler, peşin veya Eylül - Mayıs tarihleri arasında 

en fazla 9 eşit taksitle ödenir. 

9-Bu tarifelerde belirtilen ücretler resmi (kamu) eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçları 

için bağlayıcı olup, belirlenen ücretlere uymayanlara ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında cezai 

işlemler uygulanır.  

10-Okul idaresi ve okul aile birlikleri tarife üzerinden herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. 

11-“Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri gereği servis araçlarında rehber 

personel bulundurulması zorunlu hallerde rehber personel ücreti aylık 180,00 TL‘ yi geçemez. 

12-Tarifedeki ücretler KDV dâhil olup, gidiş- dönüş için yıllık olarak tespit edilen ücretlerdir. 

13-Gerekli belgeler ibraz edildiği takdirde Şehit ve Gazi çocuklarına %50 indirim uygulanır. 

14- Okul servis araçlarında, “Fiyat Tarifesi” bulundurulması zorunludur. 
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ÖZEL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ (KDV DAHİLDİR) 

 

Km Aylık Ücretler 

0-3 635,00 TL 

3-6 650,00 TL 

6-9 680,00 TL 

9-12 720,00 TL 

12-15 740,00 TL 

 

ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ UYULACAK DİĞER ŞARTLAR 

1-2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı M.E.B.’nin 07.06.2022 tarihli ve 84037561-10.06.01-51254337 

sayılı genelgesiyle yayımlanmış olan çalışma takvimine uygun olarak belirlenmiştir. 

2- Resmi tatiller, sömestre (yarıyıl ve ara tatili) ve yılsonu eğitim programları ücrete tabidir.  

3- Km belirlenirken ev-okul arasındaki ana arter mesafeleri dikkate alınarak belirlenir. 

4- 15 km üzerindeki her km için günlük 4,00 TL ilave edilir.  

5- Kardeş indirimi, gerekli belgeler ibraz edildiğinde aynı servisi kullanmaları halinde %5 indirim 

uygulanır. 

6- Servis güzergâhındaki mahallede, öğrenci sayısı 5 kişinin altına düşerse ücretler tarife fiyatının 

%50’sini aşmamak kaydıyla pazarlığa tabidir. 

7- Yıllık çalışma takvimi üzerinden belirlenen yıllık ücretler, peşin veya Eylül - Mayıs tarihleri arasında 

en fazla 9 eşit taksitle ödenir. 

8-Bu tarifelerde belirtilen ücretler özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçları için 

bağlayıcı olup, belirlenen ücretlere uymayanlara ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında cezai 

işlemler uygulanır. 

9-Okul idaresi ve okul aile birlikleri tarife üzerinden herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. 

10-Tarifedeki ücretler KDV dâhil olup, gidiş- dönüş için yıllık olarak tespit edilen ücretlerdir. 

11- “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri gereği servis araçlarında rehber 

personel bulundurulması zorunlu hallerde rehber personel ücreti 180,00 TL yi geçemez.  

12-Okul servis araçlarında, Fiyat Tarifesi bulundurulması zorunludur. 

13-Gerekli belgeler ibraz edildiği takdirde Şehit ve Gazi çocuklarına %50 indirim uygulanır. 

 

KARAR: Teklif ilgili mevzuat hükümleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğinin 18. 

Maddesinin (ç) bendi hükümleri ve komisyon raporu çerçevesinde değerlendirilmiş olup, Antalya Servis 

Araçları İşletmecileri Esnaf Odası ile M.E.B. Antalya İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol maddeleri 

uygulanması kaydıyla il sınırları içerisinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yukarıda belirtilen  ücret ve 

ücret tarifesi ile ilgili uyulacak diğer şartların uygun olduğuna komisyona katılan üyelerin oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
             

  

 


