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UKOME, istanbul Biiyiikfebir Belediye BafkanlIg. Genel Sekreter Sn. Dr. Hayri BARAC;:L1 Bllfkanhgmda 
25.05.2017 giln ve saat ll:OO'da gUndemindeki konulan gllrU,mek ilzere topland •. 

iIgi: a) 02.03.2017 Tarih ve 2017/2-6 Say.h UKOME Karat. (O~enci ve Personel Servis T~tmaclhg. Yllnergesi) 
b) 28.03.2017 Tarih ve 2017/3-7 Sayll. UKOME Karan 
e) Toplu UIa§.m Hizmetleri MUdUrJQgUnde 28.04.2017 Tarih ve 3682 Birim No He KaYlth Trafik TescH Yaz.s. 
d) Toplu UIa~.m Hizmetleri MUdilrlUgUnde 05.04.2017 Tarih ve 2963 Birim No ile Kay.th TFO~ YazlS. 
e) Toplu UI~.m Hizmetleri MiidiirIiigilnde 05.04.2017 Tanh ve 2959 Birim No He Kay.th iSAROD Yaz.s. 
f) Toplu UI~.m Hizmetleri MUdUrlUgilnde 05.04.2017 Tanh ve 2960 Birim No ile Kay.th S.S 206 YanSl 
g) Toplu Ula~lm Hizmetleri MUdilrlUgUnde 17.04.2017 Tarih ve 3266 Birim No ile KaYlth Yan 
b) Toplu UI~lm Hizmetleri MUdilrlUgUnde 25.04.2017 Tarih ve 3543 Birim No He Kay.th tSAROD Yans. 
i) Toplu UIa~.m Hizmetleri MUdUrlUgUnde 27.04.2017 Tarih ve 3604 Birim No He Kaytth S.S 206 Yaz.s. 
j) Toplu UI~lm Hizmetleri MUdUrlUgUnde 16.05.2017 Tarih ve 4137 Birim No ile Kay.th tSAROD YazlSI 
k) Toplu UI~lm Hizmetleri MUdUrlUgUnde 29.05.2017 Tarih ve 4379 Birim No ile Kaylth Dilekye 
I) Toplu UIa~lm Hizmetler MiidiirlUgiinUn 25.05.2017 tarihli ve 1573 saYlh yazlSI ite ekli raporu. 

TEKLiF: Servis T~.macll.g. Tekliflerinin Degerlendirilmesi Teklifi. 

TOPLU ULA~IM HizMETLERi MilDURI;O~U RAPORU: 

ilgi (I) Toplu UI~.m Hizmetleri MUdUrlUgil yazls. ekli raporunda; 

tlgi (a) UKOME Karanyla Ogrenci ve Personel Servis Ta~.mac.hg. Yonergesinin kapsaml, tammlarl, genel 
esaslarl, uygulama usul ve esaslar., IIgrenci ve personel ~.mac.hgma iJi~kin llzel esaslar ve itgili izin belgelerinin 
diizenlenmesi gibi hususlar karar altma ahnarak yiiriirliige girmi~ir. Bu yeryevede standartlara bagh olarak yeterlilikleri 
saglayan ~.macllara Servis T~.mac.hg. Yelki Belgesi, Servis T~tmac.hg. KartJ, Giizerg8h KullaDlm 1zin Belgesi ve 
Toplu T~lma Arael KullaDlm Belgesi verilerek servis ~.maclhg. sistemi uygulamasl b~lanm.~tlr. 

ilgi (b) UKOME Kararh O~enci ve Personel Servis T~.mac.hg. Yonergesi kapsammda, Servis T~.mac.hg. Yelki 
Belgesine bagh olarak Servis T~.mac.hg. KartJ diizenlenmi~ ta~.t1ar il'in, ~.mac.larm talep etmeleri halinde, Emniyet 
Miidiirliigil tarafmdan, ilgiJi yonergedeki belgelendirme ~art ve sUrelerine uygun olmak ko~uluyla, ve ilgi (c) UKOME 
Karannm raporundaki yaztlt hukuki sebeplerJe tahdit getirmeyen ve mUktesep hale ol~turmayan (dolaytstyla maddi bir 
deller iyermeyen) ozellikte seri plaka kullandmlmasma karar veriImi~tir," ~eklinde karar ahDlnt~t.r. 

ilgi (c) il Emniyet MUdUrlUgil Trafik TescH .~ube MUdUrlllgii yansmda ozetle; 2918 Say'" Karayollar. Trafik 
Kanununa bajlh Karayollarl Trafik Yllnetmelilli'nin Harf ve Rakam Gruplarl b~hkh 55'inci Maddesinin son 
paragrafmda "GerekJi gorolell yerlerde, lieari alltafla t;all§an arat;lara trqfr/c komisYOlllanndall /carar almak lar/lyla 
belirlellecek harf gruplarmdan plako verilebilir." hukmll gereginee 34 LAA 001 'den b~layan ve 34 LZZ 999'da sana 
eren plaka kombinasyonlannm kullandmlmas. mUmkUn oldugu ancak sllz konusu plakalarm kullandmlabilmesi iyin 
UKOME'de bu hususla i1gili plakalarm belirtilerek karar almmas. gerekti~i talep edilmi~tir. 

ilgi (b) UKOME karan ile belirlenen Alt Komisyon tarafmdan Ogrenei ve Personel Servis T~tmacthg. 
Yonergesinde yer almayan tek tip s()zl~me ve benzeri tllm talepler incelenerek, haz.rlanacak raporun UKOME 
giindeminde degerlendirilmesine karar verilmi~tir. 

Toplu ml .. m IIizmetleri MUdUrlUIU Deterlendirmesi: 5216 say.h BUyUk~ehir Belediyeleri Kanununun 
BUyU~ehir Belediyesinin Gllrev, Yelki ve Sorumluluklanm belirleyen 7.maddesinin (f) bendinde "BUyUk~hir ul~.m 
ana .plamm yapmak veya yapttrmak ve uygulamak; ul~lm ve toplu ~.ma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu 
saglamak; kara, deniz, su ve demiryolu iizerinde i~letilen her tiirlil se",is ve loplu IafIIlUJ arf4:lan ill! laksi saytJant", 
bilet iieret ve tarlfelerini, zaman ve gUzerg8hlarm. belirlemek; durak yerleri ite karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 
benzeri yerler iizerinde aray park yerlerini tespit etmek ve i~letmek, i~lettirmek veya kiraya vermek; kanunlann 
belediyelere verdi~ trafik dUzenlemesinin gerektirdiAi blltlln i~leri yiiriitmek" hUkrnll yer almaktad.r. 

5393 say.h Belediye Kanunu'nun Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarm. belirleyen 15. maddesinin (f) bendinde 
"Toplu tOlUtUl yapmak; hu _ria otobils, den;: Vi! su ulOilm arf4:lon, tlinel, rayh sistem dahil her llirlli toplu 
laflma .flflemlerilli kurllUJk, kurdurmak, i§letmek ve i§leUirmek" hllkrnll, yine aym maddede ".I.loplu IOIIIIUJ 
h;ZJfU!tkr;lI; imtiyaz veya lekel o[,qturllUJyacak ,ekilde rabsat vermek suretiyle yerine getirebilecek; g;bi loplu tOl,ma 
hat/on ... kiraya venne veya 67 nc; maddedeki esaslara gore hiunet satlll alma yoluyia yerine getirebUir" hUkmil, 
67.maddesinde " ... toplu ulawn ve tOl'1IUJ hl;:nu!tieri; ••• stiresi Uk mahallt klare'er geMI serimlerini izIt!J' .aJn • 
aylll sonunu get;memek Ilt.ere Ihale yolayla IlfllnclllahlSlara giJrdlirlllehilir." hUkUmleri yer aIm 
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SOz konusu gerej!i servis yapma olu§turmayacak vennek 
suretiyle veya 2886 say,h Devl.t ihale Kanunu'na gOre ihale yaparak yerine getirebilirler. Konuyla alakah mevzuata 
uygun olarak Say'~tay Ba~kanltj!' ~anhurfa BUyUk~ehir Belediyesi 2015 Y,h Say,§tay Denetim Raporu 3 numarah 
Bulgu'da; 5393 Say.h BeJediye Kanunu lie belediyeye verllen tUl.macmm beJirknmesi (tIlhdit) hakkmm Kanun 
rerrevesinde male yoluyla rekabete uygun, saydam blr ,eklltle kar ydhgma olacag. gibi hususlan da irerecek 
,ekilde verllmesi gerekir ~eklinde karar vermi§tir. 

Smlfland,nna talepleriyle alakah istanbul 3. Jdare Mahkemeslnln 10.10.2013 gun ve 201311512 say.h Karannda 
Anayasantn 48. Maddesinde yer alan "Herkesln d1Iedlgi alanda fllblma ve soz./qme hQrriyetine sahlp aldugu ozel 
te,ebbiJsler kurmas. serbesttir." hQkmQne aykll" oiacag. nedeniyle servis ararlarma smll'iama (tahdit) getirllmesi 
takblnl hukuka uygun bulunmam'~t1r. Vine aym §ekilde bu talepler 4054 say,h Rekabetin Korunmas, Hakkmda 
Kanun'un "Rekabeti Smlflay,c, Anl~ma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" ba~ltkh 4 iincU maddesinde ifade edilen rekabeti 
s,mrlay,c, durumlar arasmda, hizmet piyasalanmn billU§U1mesi, hizmetin an ya da talep miktanmn kontrolU veya 
bunlarm piyasa d,~mda belirlenmesi kapsammda bulunmakta ve bu kanunla yasaklanmaktad,r. 

Aynea; 137012007 saytl. Karayollan ve Demiryollan Yolcu Ta~lImac.hk Hizmetleri HakklDdaki Avrupa 
Birligi Yooetmeligi kapsammda; Ula§,mda, kamu hizmeti yiikUmliiliigU, belli bir para kar§.hj!mda belirlenen bir 
dllnem i9in belli bir kamu ul~.m hizmetinin i~letiminin idari kurum ya da dij!er makamlar tarafmdan bir §irkete veya 
ki~ilere ihale edilmesi 'Kamu hizmet yiikUmliilUgU', i§letmecinin kendi tieari \l.karlarm, gllzetirken, bedelsiz 
sunamayacaj!1 ya da aym kalite ve ko~ullan saj!layamayacaj!. kamu yolcu t~.maclhl!J hizmetlerinde yetkili makamm 
kamu yararlD. gUvence altma almak amac,yla belirledigi ko§ullardJr. 

Sllz konusu yOnetlnelik kapsammda Kamu hizmet sozle§melerinin sUresi S'R1rhdJr ve otobn.le (otobiis tamm/ 
servis ttJ</tlari diihil 2918 Say/I. Karayollarl Trafik Kanunu ile belirlenm~lir.) YBpllBo hizmetler i~io 10 (00) y.lI; 
demiryolu ya da diger rayh ul~'m ara~lanyla yolcu t~.maclhl!J hizmetleri i~in 15 (on be~»)"h gell"meyecektir. 

DUnyadaki diger metropol kentlerde oldugu gibi istanbul'da da, kent niifusundaki art,~ ve §ehir i\lindeki artan 
hareketlilige bagh olarak geli~en eri~im-ul~.m ihtiyac., yolculuk taleplerinin toplu ta~lma sistemlerine 
yllnlendirilmesiyle k~,lanabilmekte, toplu ta~'ma sistemlerindeki teknolojik geli~meler ise sistemin biitiineUi, entegre 
ve siirdurUlebilir olmasm. zorunlu k,lmaktadJr. Bu Il"f\levede; istanbul IIzelindeki "Servis T~.mae.hj!mm" da, 
siirdUriilebilir toplu ta§lma sistemine entegre, ara ve llzel ul~.m tUrn kimligiyle tanlmlanmas. gerekmektedir. 

SUrdurUlebilir, denetlenebilir ve insan odakh toplu ta~'ma sistemi kurulmas, amac.yla yola \l,kan istanbul 
BUyiik~ehir Belediyesi, yaptlg' rayh sistem yatmmlar. ve entegre ul~.m sistemleri ile trafige olumsuz etkileri olan 
servis ta§,maclhl!Jna baj!.mhhgl azaltmaktayken, hazIrlad.g, yllnergelerle de kaliteli, standart ve kriterleri belli olan 
servis ta~lmaclhk sistemini olu~rmay. am89lamaktadlr. 

Servis ta§lmaclhgl da dahil toplu ~.mada en 5ncelikli amaS' halk," toplu t~.ma ihtiyacma uygun kaliteli, 
konforlu, giivenli ve sUrdUrUlebilir bir hizmetin verilmesidir. Bu nedenle, toplu ta§lma ihtiyacmm ~danmas. (salt 
kamusal toplu ta~lma hizmeti olan servis ta§.mac,hgl hizmetinin yerine getirilmesi) i9in, BUyUk~ehirlerde BUynk~ehir 
Belediyesine asli bir gllrev ve miinham bir yetki verilmi~tir. 

Bu yetki kapsammda; servis ta§,mac.hgmdaki •• ",rlama uygulamss, piyasalardaki rekabeti bozup fiyatm talebin 
~ok Ustiinde belirlenmesine neden olduj!undan salt kamusal toplu ta§.ma hizmeti olan servis ta§,mac.hgmdan 
faydalanmak isteyenlerin servis hizmetini daha maliyetli almasma neden olacaktJr. 

Ayrlca kamu imtiyazmm belli bir zUmreye sUresiz ve ihalesiz mUktesep hak olu~turacak §ekilde verilmesinin 
olU§turacag' sosyal ve hukuki sakmcalar gllz lloiinde bulundurularak anayasal adalet kavram., piyasalarm etkin 
billn~UmU ve arz talebin kontrolii (4054 say,h Rekabetin Korunmasl Hakkmda Kaoun) 9eT\lCVesinde mUktesep hak 
olu~tunnayacak ~ekilde dUzenlemenin yapdmas. gerekliligi has. I olmu~tur. 

Yukar,daki gerekgelere ek olarak; MUdUrIUgumiize Beyaz Masa Alo 153 telefon numaras. i1e ve i1gi (d), (e), (f), 
(g), (h), (i), G) ve (k) yaz,h dilekgeler ile gelen talepler, i1gi (b) UKOME Karan ile olu~turulan AI! Komisyon 
tarafmdan degerlendirilmi~ ve a~g.daki hususlarm da karar alhna ahnmasl i9in konunun UKOME giindeminde 
degerlendirilmesi hususu uygun mUtalaa edilmi~tir. 

Ilgi (a) Yiioergeoio 6. Maddesindeki Servis Ta,.maclhtlDda KBllaDllacak T~.tIano Y~ SID.rlanolD 
~ag.dBki ~ekilde Dnzcoleomesioe, 

MEVCUTHALt 
1) Fosil yak,t kullanan motorlu t8§.tlar 

15 (her iki 
ilk teseil tarihi itibariyle llgrenci ta§.maClhgmda 12 yJi, personel 
tUriinde kullanllacak olan hibrid motorlu ta§.tlar 16 YII, elektrikli motorlu 

• 
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1) Ogrenci servisi t"lmaclh~ kapsammda kullamlacak fosil yaktth lafltlar 12 Yll, hibrid motorlu laf'tlar 16 yd, 
elektrikli motorlu lafltlar ise 20 YII kullan,labilecektir. 

2) Personel servis t .. ,mac,hg, kapsammda kullamlacak sUrQcUsU dMtil 10 ila 27 koltuk kapasiteli fosil yak,th laf1tlar 15 
y,l, hibrid motorlu laf,t1ar 18 yd, elektrikli motorlu ~'t1ar ise 20 y,l kulJa111labilecektir. 

3) Personel servis t~'mac'hg, kapsammda kullan,lacak sUrUcUsu dabil 28 koltuk ve iizeri koltugu bulunan fosil 
yak,tl, lafltlar 19 yd, hibrid motorlu ta~,t1ar 21 YII, elektrikli motorlu t~ltlar ise 25 YII kullan,labilccektir. 

B) tJgi (a) Yilnergenin G~lci 1. Maddesindekl Mevcut T-.lmaclblb Belirtendig; Kapsamln AfBjt,daki ~kilde 
Revize Edilmesine, 

MEVCUTHALI 
(I) 25.05.2015 tarihinde gel'<'rli Giizerg8h Kullan,m Izin Belgesi ile ogrenci ve personel servis laflmaclhg' yapanlar, 

TUHIM'e 25.05.2015 tarihi 1!ncesinde htlps:lle-tuhim.ibb.gov.tr/adresinden online ba~vuru yapmasma mgmen 
25.05.2015 tarihinden sonra GUzergab Kul\an,m Izin Belgesi alarak 1!grenci ve personel servis laf,maClhg' 
yapmaya hak kazanan ve Toplu UI .. ,m Hizmetleri MUdUrlU~nden Yenilenen Gel'ici/SUreli Giizergab tzin Belgesi 
alan geryek ve lilzel ki,iler mevcut ta~'mac, olamk kabul edileeektir. 

GE(:tCt MADDE 1 -
YENiHALi 
(I) A~ag,da belirtilen (a) veya (b) veya (e) maddesindeki hususlara uyan geryek ve tllzel ki,iler mevcut laf,mac, 

olamk kabul edilecektir. 
a. 25.05.2015 tarihinde gel'erli GUzergab Kullanlm tzin Belgesi ile 1!grenci ve personel servis laf,maClhg' 

yapanlar, TUHiM'e 25.05.2015 tarihi Oncesinde htlps:lle-tuhim.ibb.gov.tr/adresinden online ba~vuru yapmasma 
ragmen 25.05.2015 tarihinden sonm GUzerg8h Kullamm izin Belgesi alarak Ogrenci ve personel servis 
t~,maclhg, yapmaya hak kazanan ve Toplu Ula~lm Hizrnetleri MlidUrlUgUnden Yenilenen Geyici/Siireli 
GUzergab izin Belgesi alan ger~ek ve tiizel ki,i1er mevcut ta~'macl olarak kabul edileeektir. 

b. Mllracaat tarihi itibariyle 25.05.2015 tarihi oncesine ait i1gili oda faaliyet belgesine sahip olan ve ibraz etmi§ 
oldugu 1~'ttnm/t~ltlanmn 25 MaY1S 2015 tarihinde adma kay,th (t~lt deg4ikligi yapllmaml§) oldugunu 
giisteren Motorlu Ara~ Trafik ve Aral' Teseil Belgesini (periyodik muayene belgesiITescil Belge~'indeki tarihiy/e 
Icontrol edilecektir) ibraz eden geryek ve tiizel ki,i1er mevcut ~Imacl olamk kabul edilecektir. 

c. MUmcaat tarihi itibariyle 25.05.2015 tarihi Oncesine ait i1gili oda faaliyet belgesine sahip olan ve ibraz etmi~ 
oldugu laf't'm/ta~'t1anm 25 May,s 2015 tarihinden sonra herhangi bir sebeple degi§tirmi~ olan ki§ilerden; 25 
May,s 2015 tarihindeki adma kaYlth ta~,t1annm plaka, motor ve ~asi numarasml da il'<'ren detayh bilgileri ve 
say,larml Trafik Tescil :Sube MUdiirlligiiniin imzah yazlslyla ibraz eden ki§iler, 25 May's 2015 tarihindeki 
ta"tmm/laf,tlarmm say,s, kadar, mevcut laf,mac, kapsammda degerlendirilecek olup Have edilmi~ olan her ~'t 
yeni laf,mac, kapsammda degerlendirilecektir. 

(2) MUracaat tarihi itibariyle ibraz edilen Gefl'<'k ve TUzel Ki§i1ere ait ~'t1am daba Once mevcut laflmacl 
kapsamtnda Servis T~'maclhg' Kart, dUzenlenmi§se tekrar Servis Ta§,maclhg' Kart' dUzenlenmeyecektir. 

C) tlgi (c) il Emniyet MiidUrliigii Trafik Tescil ~ube MUdUrlUgli yaz,S, ve yukar,da yer alan hukuki sebepler geregi. 
tahdit getirmeyen ve miiktesep hak olu§turmayan (dolay's'yla maddi bir deger i~rmeyen) 1!zellikteki 34 LAA 
001 'den ba§layan ve 34 LZZ 999'da sona eren plaka kombinasyonlartnm iI Emniyet MiidUrlilgU Trafik Teseil :Sube 
MUdUrliigii tarafmdan Ogrenci ve Personel Servis T~'macd,g, Yonergesi kapsammda, Servis T~'mac,hg, Yetki 
Belgesine bagh olarak Servis T~lmac'hgl Kart, diizenlenmi~ ~Itlar il'in uygulanacakltr. 

D) tlgi (a) Yonergenin S1!zle~me Esaslar, (EK-2) maddesinin 3. F,krasl; "TSflmac" sozl~meli laflmac,dan ayhk hak 
edi~in maksimum 2 kat, tutarma kadar terninat senedi ahr. Terninat senedi laf,macmm, laf,mastnl ilstlendi/!i i~in 
giivenli ve siirdUrUlebilir bir §ekilde yap,lmasm, saglamak amaclyla ahnm'~ olup ba§ka bir amayla 
kullamlmayacakttr. Teminat senedi. sOzl~me bitimine mUteakip i~bu sozle§me hOkUmlerinde belirlenen 
mUeyyideler haricinde kesinti ve talebe konu olmakslzm iade edilir." ~eklinde revize edilecektir . 

./. 
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(a) Yonergenin (EK-2) 5. Ftkrasma; ve personel 

25.05.2017 

2017/4-7 

kapsammda yaptlacak olan t~'1DlICl ve sOzle§meli ta§lmacl arasmdaki sOzle§meler ekte Ornegi bulunan tek 
sOzle~meye gOre yapllacakttr." ~eklinde ilave yapllacakttr. 

jlgi (a) YOnergeye; "T8§lmacl ile Sozle§meli Ta§lmacI Arasmda Yapllan Servis Ta§Imac)hj!I Tip SOzle§mesi ve 
T8§lmac. ile Ogrenci Velisi Arasmda Yaptlan Okul Servis Ta§.mac.ltgt Tip SOzle§mesi" ilave edilecektir. 

Ilgi (a) YOnergenin (EK-l) Karayolunda Ticari Amayla T8§lmacthk Yapan Ta§lmac. ve $oforlere YOnelik Hizmet 
Kalite Puam Kesintisi Yapttrtm Cetveli'ne "T8§.mac.hk faaliyeti kapsammda; la§tmac. ile sOzle§meli la§lmacl veya 
ta§lmaCI ile ta§man ki§i (Ogrenci' velisi)lkurumlkurulu§ arasmda yapllacak. sOzle§me §artlanna uygun 
davramlmamasl, Yonerge ve UKOME Kararlarma aykm sozle§me yaplimasl durumunda, I. Ihlalde Toplu Ula§lm 
Denetim Komisyonunun degerlendinnesi ve onaylamasma mUteakip 6 aya kadar ilgili GUzergih Kullamm iZin 
Belgesi geri ahOlr. 2. Thlalde Toplu UI~lm Denetim Komisyonunun degerlendinnesi ve onaylamasma muteakip 6 
ay ila 12 aya kadar ilgili Giizergah Kullamm Izin Belgesi geri ahmr. 3. Tekrar ve .sonrasl Thlalde Toplu U18§lm 
Denetim Komisyonunun degerlendinnesi ve onaylamasma miiteakip ilgili Servis T8§lmaclhgl Kart! iptal edilir ve I 
ay siireyle Yeni Servis T~lmaelhgl Kartl diizenlenmez." §eklinde ilave edilecektir. 

Aynca Mevcut ve Gerymi§ DOnem T~.macllara mUraeaa! i§lemleri iryin, i§ bu UKOME kararlarl isB Ula§lm 
Koordinasyon MildilrlUgu tarafmdan yaYlmlandlgl tarih itibari ile 30 is gUnU daha ilave edilecektir. 

§eklindeki konulann karar 81tma ahnmasl iyin UKOME gUndeminde degerlendirilmesi hususunu olurlarlmza arz 
ederim. 

UKOME'N1N KARARI tlgi (I) Toplu UI~lm Hizmetleri MiidUrlUgii raporundaki degerlendirme dogrultusunda; 
Servis T~tmacthl\t teklifinin yukartdaki gibi kabulilne karar verilmi§tir. 

Oye 
$evkct AKTA Y 

Mini Savunma Bakanhgl 
I. Qrdu Kom. Tem. 

(Kalilm .. !.) 

C;hU/ 
Uli. Doz. Hbr. Bakanhil 
1st Liman B$k. LIAJ Tern. 

Oye I _ 
1$ Dnz. HM. BU.!Jf:(.'

Alt. Yap. Gen. MUd. Tern. 

Oyc Oye 

Ada!ar 8c1cdiyesi Tern. Amavutk~y Bc:!ediyc~i Tern. 
(Kattlmadl) (Katllmadl) 

(4/5) A 



T.e UKOME KARARl 

iSTANBUL BilY~EHiR BELEDiYE BA~KANLIGI 

UL~IM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI 

TARtu 25.05.2017 
.,is!.ANBUL. 

BUYUK~EHIR 
BELIEbil'ESI 

Oye 

Avcllar Belediyesi Tern. 
(Kattlmadl) 

Oye 

Bahr;elievlcr Belcdiyesi Tern. 
(K.lIima,h) 

c::.1jOyeu~~ ; 
C \jor. .. cd V (m. 

Uy 

Falih Be1ediyesi Tem. 
(Kaltillwh) 

Dye 

Kilithane Belediyesi Tem. 
(Katlimadl) 

Oye 

Pendik Belediyesi 'rem. 
(KalJimadl) 

Oye 

Sultangazi Belediyesi Tem. 
(Kallimadl) 

Oye 

Tllzla Belediyesi Tern. 
(Katlimacll) 

Oye 

BalurkOy Belediyesi Tem. 
(Kallimadl) 

KotanOf~AN1 Bayrampa$a Delediyesi Tern 

Oye 

BeyoAlu Belediyesi Tern. 
(Katlimadl) 

KartaJ Belediyesi Tern. 
(Kattlmad,) 

Oy' 

Silivri Belediyesi Tern. 
(Ka"imad1) 

Oye 

Omraniye Belediyesi Tern. 
(K.bimadl) 

SAYl 

Oye 

KTAR 
:"'od~~diyesi Tern. 

Oye 

E~.R.GAR 
~ j~ 

Dye 

GungOren Belediycsi Tern. 
blmadt) 

Dye 
TckinAVCl 

KUwQklickmece Belediyesi Tern. 

Oye 

Sarlyer BcJc:diyesi Tern. 
(Kaltlmad,) 

Oye 
~jle Belediyesi Tem. 

(Kalolmadl ) 

201714-7 

Oye 

BaS,cI!ar Belediyesi Tem. 
(Kat11madl) 

¢ B . 
BcyUkd J, iyesi Tern. 

Oye 

Catalca Betediyesi Tem. 
(Katdmadl 

Dye 
Sultanbcyli Belediyesi Tem. 

(Katllmadl) 

Oye 

Zeytinbumu Bclediyesi Tern. 
(1<atolmad,) 



TARAFLAR 

TA~IMACI iLE SOZLE~MELi TA~IMACI ARASINDA YAPILAN 
SERVis TA~IMACILl(iI TiP S6ZLE~MESi 

Madde 1- i~bu s(jzle~me, a~ag.da VergirrC kimlik numaras., adrcsleri ve ileti~im bilgileri yer alan 
TAfjIMACI ile SOZLEfjMELl TASlMACI arasmda ~ag.daki ko~ullarda anl~llarak imza altma ahnm.~t ... 

TASlMACI 

Onvam: ......................................................................................................................... . 
Verg; Numaras.: : ............................................................................................................. . 
Adres: .......................................................................................................................... . 
Telefon veE.Posta: ......... , ............................................ .I .................................................. .. 

SOZLESMELiTAsrhUCl 

Dnva",/ Ad. Soyad.: .......................................................................................................... . 
VergirrC Kimlik Numaras.: : ............................................................................................... . 
Adres: .......................................................................................................................... . 
Telefon ve E·Posta: .................................... .................. .1 ........ ......................•............•........ 

KONU 
Madde 2- Sozle~menin konusunu, ~.macmm yUklenmi~ oldugu ta~unaClhk hizmetinin; sozle~meli ~.mac. 
vas.tas.yla yerine getirilmesinde taraflarln hak ve yUkiimliilUklerinin belirlenmesi te~kil etmektedir. 

YtiKUMLULUKLER ve tiCRETLENDiRME 
Madde3· 
(I) Yapllan ~.ma hizmetinin bedeli gUnlUk/ayhk ............... 1L+KDV'dir. 
(2) T~.mac. tarafmdan yap.lacak Meme s5z1e~meli ta~unac. ile mutab.k kalman gUn saYlSlnm (veya aym) 

hesaplanmas. neticesinde kesilecek falura kar~.hg. bankaya yatmhr. 
(3) T~.mac.; sOzl~me kapsarnmda ~ah§t.rd.g. sllzle~meli ~.macmm, s(jzl~mede belirlenen ayhk 

odemelerini ve i~ akdinin sona ennesi durumundaki hak edilmi~ ooemeleri iigrenci servisleri i~in hizmet 
veri len ay. takip eden aym IS'i ile 25'i arasmda, personel servislerinde ise s5z1e~meli ta~.mac. ile 
aralarmda yap. Ian s5zle~me hUkUmlerine g5re hizmet veriten aym bitiminden itibaren en gel' 30 (otuz) 
giin iyerisinde dUzenli olarak 5deyecektir. 

(4) S5zle~meli ~.mac .................................................................................................... . 

gUzergwlInda hizmet verir. Hizmet verilen gilzergahm tek y5n uzunlugu ...... km'dir. 
(5) Sozle~meli T~.macmm ~.ma bedeli UKOME tarafmdan servis Ucretlerine yap. Ian dUzenleme oranmda 

ta~.mac. tarafmdan ~.ma bedeline yans.bhr. 
(6) T~.mac.hk hizmetinde, ~.mac. ile ta~manm veya ta~.rnac.hk hizmeti alanm belirledigi i~ sUresi ve i~ 

b~lama veya bitirme programma sozle~meli t~.mac. uymak zorundad.r. 
(7) T~.mac., sllzl~meli ~.mac. veya ~man kurum ve/ya kurul~ ile yapt.g. ~.rnac.hk sllzle~mesi 

kapsarn. d.~mdaki (Akaryak.t Kart., Trafik Sigortas., Kasko, Kravat, Gomlek, Lastik, egitime katk. pay. 
ve benzeri konularla ilgili) yaptlTlmlarl sllzle~meli t~lmacldan talep etmeyecektir. 

(8) T~lmaCl, sllzl~meli ~lrnacldan ilgili yllnerge ve UKOME kararlanna ayklTl bir talepte imlunarnaz. 
(9) Ta~lmacl Be ta~man veya ta~lrnaclhk hizmeti alan arasmda yap.lan sOzle~mede (EK-I) yer alan ve 

sOzle~meli ~.rnac'yl da ilgilendiren hUkUmlere, sllzle~meli ~.mac. aynen uyacakllr. Bunun iyin 
~.macl, siizle~menin ilgili hUkUmlerini s5zle~meli ~lrnaclya irnza ~lltgl bildirecek veya teslim 
edecektir. Siizl~meli ~.macmm bu hUkUmlere hakh bir neden olmaks.zm uymarnas. nedeniyle 
~unacmm ~lmaclhk hizmeti alana 5dedigi ceza; nitelikteki bedellerden sl!zle~eli ~.mac. sorumlu 
olacakhr. Sllzle~meli t~lrnaclYI ilgilendiren bu hUkUmlerin, kanunun emnedici hUkUmlerine, ahlaka, 
kamu dUzenine, ki~ilik haklarma, ilgili yilnerge ve UKOME kararlarma aykm veya konusu imkfinslz 
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(10) Servis !rujlt1anna iBB (jstanbuIBUyUk~ehir Belediyesi) tarafmdan I'lkanlan ilgili dUzenlemelere ayklfl 
~ekilde eriket, resim, iIan, renk vb. uygulamalar yapllarnaz. 

TEMiNAT VE CEZAi HUKUMLER 
Madde 4- Ta~lmacl, s/lzle~meli ta~lmaC1dan ayltk hak edi~in maksimum 2 katl tutanna kadar teminat senedi 
ahr. Teminat senedi lruilmacmm, ta~lmasml Ust1endi~i i~in gUvenli ve siirdiirUlebilir bir ~ekilde yap!lmasml 
saglarnak amaclyla ahnml~ olup b~ka bir amal'la kullamlmayacaktJr. Teminat senedi, s/lzle~me bitimine 
mUteakip i~bu sllzle~me hUkiimlerinde belirlenen mUeyyideler haricinde kesinti ve talebe konu olmakstzm 
iade edilir. 

S()ZLE~MENiN SURESt VE FESHi 
Madde 5- i~ bu sllzle~me ...... I ......... 120 .•. He ...... 1 ....... /20 .... tarihleri arasmda gel'erlidir. 
Taraflar IS gun /lnceden haber vermek suretiyle sozle~meyi sonlandlrabilirler. Ancak t~lmaClhk hizmeti 
veri lenin yazlh talebi, yiiz ktzartlCl sUl'lann i~lenmesi, sUrUcUniin giivenli seyahat yetisini kaybetmesi ve 
buna benzer hallerde bu siire beklenmeden s1lzle~me sonlandlflhr. Bunun dl~mda bu sUre beklenmeden 
sozle~menin sonlandlfllmasl halinde sonlandlran taraf bu (ihbar) sUrenin iicretini diger tarafa ooemekle 

yUkiimlUdiir. 

()ZEL HCKiiMLER KONULMASI 
Madde 6- T~lmacl ve s/lzle~meli lruilmacl arasmda yapllan lruilma i~inin ozelligine gllre ozeIlik arz eden 
durumlar yukarldaki maddelere, ilgili yllnerge ve UKOME kararlarma ayktrl olarnaz. Bu sllzle~me 

kapsammda s/lzle~meli ta~lmaclya ek mali yiikiimliiliik getirilemez. 

UYU~MAZLIKLARIN C()ztlM"IJ 
Madde 7- I~bu Sllzle~me, !rujlmacl ve sllzle~meli !rujlmacl tarafmdan paraflanml~ ekleri ile bir bUtiindUr. 
S/lzle~me ile ekleri arasmda herbangi bir I'eli~ki olmaSl halinde, s/lzle~mede yer alan hUkUmler gel'erli 
olacaktIr. Bu s/lzle~me iIe iIgiIi anl~mazhklarda istanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. i~ bu 
sozle~me dl~mda taraflar arasmda herhangi bir s/lzle~me dUzenlenemez. Uyu~mazhk halinde bu s/lzle~me 

esas altmr. 

S()ZLE~MENiN iMZALANMASI 
Madde 8- Bu sozle~me 8 (sekiz) maddeden ibaret olup, Ta~lmacl ve Sllzle~meli T~lmaCl .... I .. .. 120 ... 

tarihinde 2 (iki) nUsha olarak imza altma ahnml~tIr. 

EK: 
I. Ta~lmaCl ile Ta~man veya Ta~lmaclhk Hizmeti Alan Arasmda Yapllan S(i:zle~me NUshasl 
2. Teminat Senedi NU.hasl 
3. T'~lmacl "e S/lzle~meli T~lmacl Imza Sirkilleri NUshaSl 

.... 1 .... 120 ... 

S6ZLESMELi TASlMACI 
UnvamlAdl Soyadl 

KQ§elimza 

, 2 

. ... I .... 120 ... 

TASlMACI 
Unvam 

~elJmza 
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TA$IMACI iLE 6GRENCt VELis! ARASINDA Y APILAN OKUL SERvis TA~IMACILIGI 
Tjp S6ZLE~MESt 

TARAFLAR 
Madde I - I~bu sozle~me, a~aglda Vergi/TC Kimlik Numarasl, adresleri ve ileti~im bilgileri yer alan 
TASlMACI ile OGRENCi VELiSi arasmda 20 ..... .1 20...... Egitim Oyetim siiresi boyunca 
. .. ... ...... ....................................... Anaokulununl1:1kokulununiOrtaokulununILisesinin 
.... " .......... " ...... """"""'" isimli ogrencisiniloYencilerini Ialjlmak Uzere a~gldaki ko~ullarda 
anl~lIarak imza altma ahnml~tJr. 
TASIMACI 
Unvanl 
Vergi Numarasl 
Adres 
Telefon ve E-Posta 

OORENCi VELiSi 
Adl Soyadl 
TC Kimlik Numarasl 
Adres 
Telefon ve E-Posta 

KONU 

· ........................................................................................... .. 
· ............................................................................................ . 
· ...... , ..................................................................................... . 
: .. " ............................... .1 ....................................................... . 

· ............................................................................................ . 

· ............................................................................................ . 
· ............................................................................................ .. 

Madde 2- Ta~lmacmm yiiklenmi~ oldugu t~lrnaclhk hizmetinin; ta~lrnacl ve oyenci velisi tarafmdan 
belirlenen giizergahlardan Ialjlmacl tarafmdan beyan edilen adresinden alman oyencinin okula getirilmesi ve 
ders bitiminde de tekrar Ialjlmacmm beyan ettigi adresine gotiiriilmek suretiyle yerine getirilmesinde tarafJann 
hak ve yiiklimllllUklerinin belirlenrnesi te~kil etmektedir. 

YfiKfiMLOLfiKLERveOCRETLEND~E 
Madde3-
(1) GENEL HUKOMLER 

a) T~lmacl ................................................................................................................ . 
giizergahmda hizmet verir. Hizmet verilen gUzergahm tek yon uzunlugu ...... " ... km' dir. 

b) Yapllan Ialjlma hizmetinin bedeli ayhk """"""'" TL'dir. UKOME Kararlarmda yer alan Ucretler 
azami hadleri gosterir. "Ocret hadlerinin Uzerinde ve uyulmasl gereken kurallarm aksine herhangi bir 

tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki iicredere KDV dihildir. 
c) Ogrenci Vetisi tarafmdan yapllacak Odeme ta~lmacl ile mutablk kalman gUn saYlsmm (veya aym) 

hesaplanmasl neticesinde kesilecek fatura ~Ihgl bankaya yatmhr. 
~) Ta~lmacl, <lgrenci vetisinden ilgili y<lnerge ve UKOME kararlanna aykm bir talepte bulunamaz. 
d) Okul <lncesi egitim, i1kokul ve ortaokul (4+4) ogrencilerini Ialjlyan okul servis Ialjltlannda, Ialjlt iyi 

diizenini saglayan, llgrencilerin Ialjlta bini~ ve ini§lerinde yardlmcl olan rehber personelin 
bulundurulmasl zorunludur. Bahsi ge~n oyencilerle lise ogrencilerinin birlikte ~mdlgl durumlarda 
lise llyencisi il'in rehber personel iicreti Wep edilemez. 

e) T~lma sozle§meleri ellitirn llilretim sUresi kadar yaplhr. Yapllan sllzle~melerde 0 egitim ogretim yllma 
ait UKOME kararl i1e belirlenen iicret tarifesi ge~rlidir. 

f) UKOME tarafmdan belirlenen iicretler resmi ve ozel egitim kururnlannda hizmet veren okul servis 
t~ltlarmm okul ite llyenci evi arasmdaki IaljlmaClhk hizmetleri il'in ~erlidir. hgili rnevzuatta yer alan 
standartlara ilave hizmetlerden YII iyinde yapllan geziler, ozel ferdi kaza sigortaJan, koltuk saYlsmdan 
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az lIgrenci ta~mmasl talepleri, lilks slnlf ve yiiksek modelli ~It kullanllmasltalepleri, lIzel ambulans 
anl~masl talepleri, hi~ bir ~ekilde bu tarifeyle i1i~kilendirilemez. Okul lIneesi egitim, i1kokul ve 
ortaokul (ilk 4+4)'lIgreneilerini t~ll'an okul servis ~Itlarlnm ~lma'Ueretine enfazla %35'Rehber 
Personel fiere!i ilave edilir. Lise ve dengi (son 4) okul servis ~Itlannm ~.ma fieretlerine Rehber 
Personel ficreti ilave edilmez. 

g) Servis' ~Itlan okul bahyesinde ul'gun alan varsa lIneelikli olarak lIgreneileri bu alanda indirip
bindirecektir. 

g) T~.tta ~man yoleu say.smm %20'si kadar misafrr yoleu ~mabilir. Ancak ~.tJn ~.ma smlTlnm 
~dmamas. zorunludur. 

h) i~ bu sozle~me taraflarca imzaland.ktan itibaren yUrfirlfige girer. 
(2) TA$IMACININ yOKOMLOLOKLERi 

a) Ta~.maCi ~rtlannl, KarayollaTl Trafik Kanunu, Karayoll8TI Trafik YlInetIneligi, Okul Servis Ara91ar. 
Hizmet Yonetmeligi ve iBB Ogrenci ve Personel Servis T~lmaclhgl Yonergesinde belirtilen 
ozelliklere ve meveut mevzuat i1e-sOzle~me sUresince yilrUrlfige girecek-tfim l'asal yfikiimliilfiklere 
uygun bulundurur. Kanun, YOnetInelik ve UKOME karan geregi denetim gorevi verilen tUm kurum ve 
ki~ilerin denetlemesineldenetletInesine a9.k tutar. 

b) T~.mac. herbangi bir nedenle servis ta~ltlannm bir veya birka9mm hizmet d'~1 kalmas. halinde, 
hizmetin devamhhgm. saglayacak §ekilde sfizle~me ~artlarma uygun ta§.t temin eder. 

c) T~.mae. tUm servis ~Itlarmda. ~man figrencilerin ad.-soyad., kan gruplan. veli adlan, ev ve i~ yeri 
odresleri ve telefon numaralaTlnl gtisterir bir listeyi ve velilerle irtibatJ saglamak iizere ta~.tta siirekli 
olarak telefon bulundurur. 

(,:) T~.maCi servis listesinde, ismi l'az.lmayan iigreneileri t~.mamak, odemeleri siizle§mede belirtilen 
silreler i9inde talep etInek hakkma sahiptir. 

d) Okul servis Arae. Gfizergah Kullanun izin Belgesinin abnmas. s.rasmda i§ bu siizl~menin Toplu 
UI~.m Hizmetleri MUdiirliigfine iletilmesinden ~.maCi sorumludur. 

e) Okul servis arac' gilzergah kullanlm izin belgesi iptal olan ta§lmaclnln siizl~mesi feshedilir. 

f) Ta~lmacl; T~lt ir,:inde sag-sol ir,: cama gorilnfir bir §ekilde TUHlM internet sayfasmdan a1macak imzah
milhiirlil okul servis ilcret tarifesini bulundunnak zorundadlT. UKOME tarafmdan belirlenen Oeret 
tarifesi Servis Dam~ma Merkezinin giirfiniir bir yerinde de bulundurulmak zorundad.r. 

g) T8§lmacl t8§ltlarm sag-sol ve arka camm sag alt kO~elerinde "ALO 1 53" yazlSlnt bulundunnak 
zorundadlr (TUHiM'den temin edilecektir). 

g) T~.maci. velilerin yaz.h onay. olmadlk9Q bu siizle~meye dayall hak ve yilkilmlUIUklerini hi9 kimseye 
temlik. devir, isim ve unvan degi~ikligi yapmayacaktlT. 

(3) ~OFOR, REHBER PERSONEL VE T A$lT VOKlIMLOLOKLERi 

a) T~lmacmm ~ah~t.racag. ~ofljrler ve rehber personel; Okul Servis A~laTl Hizmet Yonetmelij9nde ve 
iBB Ogrenci ve Personel Servis T~lmac.hg. Yonergesinde belirtilen iizelliklere sahip olacak ve servis 
aracmm her tUrlli bak.m ve emniyetinden sorumlu bir §Ckilde ve say sakal bak.mh, sade, temiz k'l'afetle 
hizmet verecekler, Ogrencilerle uygun ~ekilde muhatap olacaklar, sayg. smlrlarml ~mayacaklardlr. 

b) T~lma yapan servis ~oflirii ve rehber personelin aralannda tart'$marnalan, hareketleri ve bakl~l8Tll'la 
ogrencileri rahats.z etInemeleri veya /lgrencinin geli~imini kotii yonde etkilel'ici siiz l'a da davranl~larda 
bulunmamalarl zorunludur. Bu tilr davranan §oflirler ve rehber personel ihtara gerek kalmadan ~Imaci 
larafmdan giirevinden uzakla§tJnhr. 

c) Okul servis arae. §oIorlerinden sliriieii ve toplu ~.ma aTaCI kullanlm belgelerinin siizle~me sUresi 
iyerisinde herhangi bir nedenle gC9ici vel'a daimi olarak iptal edilmesi durumunda ~lmaCi belgenin 
geri almma veya iptal edildigi tarih itibariyle, ilgili mevzual ve siizle~mede belirtilen §artlarl ~Iyan 
ba§ka bir ~oflir gllrev lendirmek zorundadlr. 
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<;) 6grencilerin ikamet adreslerinde yll i~erisinde de~i§iklik olduj!u takdirde ogrcnci saYIsma gore 

giizergiihlarda yall§unlan ta§ltlar arasmda la§lmacl tarafmdan en uygun §ekilde yer dej!i§iklij!i yaplhr. 

d) Valilik tarafmdan mesai/egitim saaderi degi§tirildigi takdirde t8§lmacl degi§en saat uygulamasma aynen· 
uyar. 

e) Okul servis la§ltlan; okula uzakhk, cojlrafi ve iklim §artlan dikkate almarak ligrencileri ders 

ba§langlcmdan yakl8§lk 15 dakika once okula teslim edecek, ders bitiminden itibaren 15 dakika i~inde 
okuldan ahnarak evlerine teslim edilmeleri konusunda aksakhga meydan verilmeyecektir. 

f) Okul servis ta§ltlannm arkasmda "OKUL TASITI" yazlslm kapsayan numunesine uygun renk, ehat ve 
§ekitde retlektif bir tabela bulundurulmahdlr. 

g) Okul servis t8§ltIarmm kapllarl §QtIlr tarafindan ~Ihp kapatIlabilecek §ekilde otomatik (Havah, 
Hidrolikli vb.) olabilecej!i gibi; la§lt §oforleri tarafmdan elle kumanda edilebilecek §ekilde (Mekanik) 

de olabilir. Otomatik olduj!u takdirde, kapllann ~Ik veya kapah oldujlu §otllre optik ve/veya akustik 
sinyallerle intikal edecek §ekilde olmahdIr. 

lD ~otllr; ojlrencilerin ta§ltlara binmesi ve inmesi sirasmda, servis la§ltlarmm ojlrenciler i~in tehlike 
olu§tunnayacak §ekilde duraklamasml saj!lar. 

h) Servis §otllril ojlrenciyi indirirken ve bindirirken 1§lkh DUR lambasml yakmak zorundadIr. 
(4) OCRETLENDiRME 

a) ilgili egitim ogretim Ylh i~in UKOME tarafmdan belirlenen Ueret tarifesi ve tarifede uyulmasl gereken 
kurallar uygulanIr, Ta§lmacl UKOME tarafmdan belirlenen Ueret hadlerinin Uzerinde ve uyulmasl 
gereken kurallann aksine herhangi bir tasarrufta bulunamaz. 

b) Ocret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasmda ul8§llabilir en yakm toplu ul8§tm aract ile 
giditebilen gUzergahm uzunlugu dikkate ahnacaktlt. Ancak toplu ta§lma ara~larl yok ise, ev ite okul 
arasmdaki ul8§llabilir en yakm mesafe dikkate ahnacaktlr. Ocret hesaplanmasl km olarak tek gidi§ 
Uzerinden hesaplanlr, donU§ i~in aynca km hesabl yapllmaz. Ortaya ~Ikacak anl8§mazhklar durumunda 
mesafenin belirlenmesi i~in yetkili mereii tEB Toplu UI8§lm Hizmetleri MUdUrlilj\UdUr. Belirlenen 
ilcretler gidi§-donil§ iyin olup, devlet okullart ile ozel okullarm tUmilnU kapsar. 

c) 25 Km 'nin ilzerindeki her bir km iCin UKOME kararl ile aynca belirlenen, Ucret ilave edilir. Kilpril 
geci§ Ocreti toplam ojlrenci saYlsma bll1i1nerek fiyatIara ilave edilir. 

<;) T8§lmacI, ligrencilerden almacak ayhklYllhk ilcret i9in fatura verir. 6grenci velisi, ta§lmaclhk iicretini 

YIlhk, pe~in veya kredi kartlyla Ildemeye zorlanamaz. Ocretin yIlhk pe~in Ildenmesinde UKOME 

taraftndan belirlenen larife Uzerinden en az % 5 indirim uygulanlf. 

d) Karde§ indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aym okula gitIneleri halinde) birinci Ilj!renci tam, 
ikinci karde~ oj!renci %10 ve ilyiincil karde§ ogrenciden itibaren %20 indirim olarak uygulamr. Karde§ 

indirimi yaplhrken UKOME kararl ile belirlenen tam tarifenin altmda (en az %20 oranmda) indirim 
uygulanmasl halinde aynca karde~ indirimi uygulanmaz. 

e) Egitim ve ogretim yIlI boyunca resmi ve idari tatiller Uerete tabidir Yanyil tatilinde Oeret talep edilmez. 

f) T8§lmacl ogrencinin ikametgah degi~ikligi, okul de~i~ikligi, okuma hakkml kaybetInesi, tedavisi uzun 
silreli hastahk vb. hallerinde hizmet ahnmayacak sUreye ili~kin servis ilcretini iade etInek zorundadIr. 

S6ZLE~MEN1N simEst VE FESHt 
Madde 4- i§ bu sllzle§me ilgili egitim ojlretim sUresi boyunea ... I ... 120 ... ile ... 1 ... 1 20.... larihleri 
arasmda geyerlidir. Taratlar 15 gUn onceden haber vermek suretiyle slIzle§meyi sonlandll-abilirler. Ancak 
ta~lmacIilk hizmeti verilenin yazlh talebi, yiiz klzartlCI sUl'larm ~Ienmesi, ~of1iriln gilvenli seyahat yetisini 
kaYbetInesi ve buna benzer hallerde bu silre beklenmeden sozle~me sonlandmhr. Bunun dl§mda bu sUre 

beklenmeden sozle§menin sonlandIrllmast halinde sonlandtran taraf bu (ihbar) silrenin Ucretini ~i\"i ~T~ L. 
iidemekleyilkUmlUdUr. ASLI GlBJ9n' l/.I... 

Sayfa 3/6 



6ZEL HUJruMLER KONULMASI 
Madde 50 Ta~lmaCl ve I:\l\renci velisi arasmda yaplian t~lma i~inin ozelligine gore yapliacak ka~lhkh 
talepler yukandaki maddelere, itgili yl:\nerge ve UKOME kararlarma aykm olamaz. Bu sozl~me kapsammda 
oj\renci velisine ek mali yiikiimliiliik getirilemez. 

UYU~MAZLIKLARIN C;6z"OMO 
Madde 6- ~bu Siizle~me, t~lmacl ve iigrenci velisi tarafmdan paraflanml~ ekleri ite bir biitiindiir. 'Sozl~me 
ile ekleri arasmda herhangi bir ~eti~ki olmasl halinde, sozle~mede yer alan hiikiimler g~erli olacaktlr. Bu 
sozle~me ile ilgili anl~mazhklarda tstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. t~ bu sozl~me dl~mda 
taraflar arasmda herhangi bir sl:\zl~me diizenlenemez. U~mazhk halinde bu siizle~me esas ahmr. 

S6ZLE~MEN1N iMZALANMASI 
Madde 7- Bu sozle~me 7 (yedi) maddeden ibaret olup, ~lmacl ve 6j\renci velisi tarafmdan .... I .... 120 ... 
tarihinde 2 (iki) nUsha olarak imza altma ahnml~tlr. 

EK: 
I. OJ\renci Velisi -T~lmacllIe T~lmada Kullanllacak Ta~lt Plaka Listesi 
2. Gj\renci Ve OJ\renci Vetisi Bitgileri Listesi 

.... 1 .... 120 ... 

OORENCI VELisi 
Adl Soyadl 

imza 
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. ... 1 .... 120 .•. 

TA$IMACI 
Unvam 

K~e/imza 



EK-J: 6grenci velisi -Ta!ilmacl He la!ilmada kullaDllacak Ta!i1t Plaka Listesi a!iIIgJdaki gibidir. (Listeler \Xlklu ~ekilde kullaDllabilir) 

No 
Ta,lmacl Ozmal Ta,11 

Tallmacl Ad. Soyadl 
SIlzI",meli Ta,lmacI (Var [se) 

Sftzlqmeli Tal.macI Adl Soyadl 
SftzlqmeH Ta,lmacl 

Plaka Listesl Ta,ll Plaka Listesi tm .. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 r 
22 

!~ 23 ~ r ~ 
24 1.1} 

~ 

25 'G.. 
"" .~. \. >-

~ 



EK-2: Ogrenci ve IIgrenci velisi bilgileri Listesi ~gldaki gibidir. 

No OGRENd ADI SOY ADI TCNO VELt ADI SOY ADI TELEFON 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 ~ 
22 : "\ ",. , 
23 - , 

1 
24 "(jl 

, , 
25 ........ , ~ 

~ 
T3ljlmacl r 

K3!je/Imza 

~ .. 




