
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Ücretleri 

RESMİ OKUL SERVİS ÜCRETLERİ (KDV DAHİLDİR) 

Km Aylık Ücretler 

0-3 310.00 TL 

3-6 315.00 TL 

6-10 340.00 TL 

10-15 345.00 TL 

ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ UYULACAK DİĞER ŞARTLAR 

1- 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı M.E.B.’nin 06.07.2021 tarihli ve 84037561-10.06.01-27855223 sayılı 

genelgesiyle yayımlanmış olan çalışma takvimine uygun olarak belirlenmiştir. 

2- Resmi tatiller, sömestre (yarıyıl tatili) hesaplamalara ve fiyatlara dâhil edilmemiştir. 

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 5.50 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 115.00 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. 



15-2021-2022 eğitim öğretim yılı başında 9 (dokuz) ay için peşin ödenen taşıma ücretlerinden fiyat farkı 

alınmayacak olup, aylık taksitler halinde ödenen ücretler için ikinci dönem itibariyle fiyat farkı 

uygulanacaktır. 

ÖZEL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ (KDV DAHİLDİR) 

Km Aylık Ücretler 

0-3 390.OO TL 

3-6 400.00 TL  

6-10 420.00 TL  

10-15 445.00 TL  

 

ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ UYULACAK DİĞER ŞARTLAR 

1-2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı M.E.B.’nin 06.07.2021 tarihli ve 84037561-10.06.01-27855223 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 5.50 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 aylık 115.00 TL yi geçemez.  

12-Okul servis araçlarında, Fiyat Tarifesi bulundurulması zorunludur. 

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



14-2021-2022 eğitim öğretim yılı başında 9 (dokuz) ay için peşin ödenen taşıma ücretlerinden fiyat farkı 

alınmayacak olup, aylık taksitler halinde ödenen ücretler için ikinci dönem itibariyle fiyat farkı 

uygulanacaktır. 

 


