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2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 

OKUL SERVİS ARAÇLARI ÜCRET TARİFESİ 
 

 

 

MESAFE (KM) ÜCRET (KDV Dahil) 

0 – 4 arası 505 TL 

4 – 10 arası 590 TL 

10 – 15 arası 675 TL 

15 – 20 arası 760 TL 

20 – 25 arası 860 TL 

25 – 30 arası 945 TL 

30 km’yi aşan her km için 17 TL 

 Tarifede yer alan fiyatlar aylık azami hadleri göstermektedir. 

 

 

 

Fiyat Tarifesine İlişkin Esaslar; 
 

1) Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis taşıtlarının 

okul ile öğrenci evi arasındaki taşımacılık hizmetleri için geçerlidir. 

2) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul  öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarının taşıma 

ücretine en fazla %20 oranında rehber personel ücreti ilave edilebilir. Lise ve dengi (son 4) 

okul servis taşıtlarının taşıma ücretlerine rehber personel ücreti ilave edilemez. 

3) Bu tarifede yer alan ücretler aylık azami hadleri gösterir, tarifeden daha düşük ücret 

alınması işletmeci/kooperatif/şirket inisiyatifindedir. Tavan ücretlerinin üzerinde ve uyulması 

gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. 

4) Kilometreler hesaplanırken ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate 

alınacaktır. Servis araç sürücüsü, öğrenciyi evden okula ve okuldan eve taşımak zorundadır. 

Ücret, kilometre olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca kilometre hesabı 

yapılmaz. Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için yetkili 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığıdır. 

5) Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir ancak yarıyıl ve ara tatillerden 

ücret alınmaz. 

6) Taşımacı, ücret tarifesini servis taşıtının görünür bir yerinde bulundurmak zorundadır. 

7) Taşımacı, öğrencinin ikametgâh değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, 

tedavisi uzun süreli hastalık, özel izin belgesinin iptal edilmesi nedeniyle taşınamaması vb. 

hallerinde öğrencinin almadığı hizmete ait servis ücreti varsa iade etmek zorundadır. 



Sayfa 2 / 2 
 

8) Tam gün eğitim-öğretim yapan eğitim kurumlarında, eğitim-öğretim saatleri dışında, ara 

servis veya hafta sonu servis yapılması halinde mevcut fiyatlara en fazla %30 oranında ücret 

ilave edilebilir. 

9) Peşin ödemede %5 indirim uygulanır. UKOME tarafından belirlenen ücretler eğitim-

öğretim süresi olan 9,5 ay üzerinden hesaplanır ve ara-yarıyıl tatil gün sayısı düşülmek 

suretiyle toplam ücret belirlenir. 

10) Taşımacı, okul yönetimince belirlenen azami seyahat süresine uymakla mükelleftir. 

 


