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BUYUK~EHiR ULA1}IM KOORDiNASYON MERKEZi KARARI 
BELEOIYESI SAYI 2017/6-1.A 

UKOME, istanbnl Biiyii~ehir Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter Sn. Dr. Hayri BARA<;:LI Ba~kanhgIDda 
07.09.2017 giin ve saat 15:00'da giindemindeki konnlarI gorii~mek iizere toplandl. 

ilgi: a) 08.08.2017 Tarih ve 843296441101992 SayIlI istanbul Ticaret Odasl YazlSI. 
b) 25.07.2017 Tarih ve 2017/616 SaYlh istanbul Umum Servis Araci i~letmecileri EsnafOdasl YazlSI. 
c) 07.08.2017 Tarih ve 2017.iSTAB/048 SaYlh istanbul T~lmacllar Birligi Dernegi YazlSI. 
d) Toplu UI~lm Hizmetler Miidiirliigiiniin 07.09.2017 tarih ve 2548 saylh yazisl ile ekli raporu. 

TEKLiF: Okul Servis Ara91arl Ocret Tarifesinin Diizenlenmesi Teklifi. 

TOPLU ULA1}IM HizMETLERi MUDORLUGU RAPORU: 
, 

ilgi (d) Toplu UI~lm Hizmetleri Miidiirliigii yazlSl ekli raporunda; 

ilgi (a), (b) ve (c) yazllarda; 2017-2018 egitim ogretim yIlmda okul servis iicretlerinin artl~ oranlnm enflasyon 
rakamlarl dikkate ahnarak en az %15 olarak belirlenmesi talep edilmektedir. 

, 
Topln Ulaslm HizmetIeri Miidiirliigii Degerlendirmesi; ilgili oda ve birlik tarafmdan teklif edilen Okul Servis 

AraCI iicret tarifesinin ~agldaki gibi %12,77 olarak uygulanmasmm uygun olacagl miitalaa edilmektedir. 

OKUL SERvis UCRET TARiFESi 

MESAFE MEVCUT DURUM TUHiM TEKLiFi 

0-IKM 175TL 195TL 

1-3KM 190TL 215TL 

3-5KM 205TL 230TL 

5-7KM 210TL 235TL 

7-9KM 220TL 250TL 

9-11KM 260TL 295TL 

11-13KM 300TL 340TL 

13-15KM 320TL 360TL 

15-17KM 340TL 385TL 

17-19KM 365TL 410TL 

19-21KM 385TL 435TL 

21-23KM 405TL 455TL 

23-25KM 420TL 475TL 

25 KM'yi a~an KM i~in 3,61 TL 4,07 TL 

*Kredi kart! He Odeme yapdabilir ve odemeler ayhk olarak ahmr. Pe~in iicret Odemeye 
Iveya kredi kart! He Odemede tek ~ekime zorlama yapdamaz. 
**Pe~in odemede %10 indirim uygnlamr. 

Konunun UKOME giindemine almmasl hususunu olurlarlnlza arz ederim. (12P~ Jf; 
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BUYUK~EHIR ULA~IM KOORDiNASYON MERKEZi KARARI 
2017/6-1.A BELEO i vE S i SAYI 

UKOME'NiN KARARI: ilgi (d) Toplu Ula~lm Hizmetleri MiidiirliigU yazlsl ekli raporundaki degerlendinne 
dogrultusunda Okul Servis araylarmda iicret tarifesinin diizenlenmesi teklifinin a~agldaki gibi uygulanmasma karar 
verilmi~tir. 

OKUL SERVis UCRET TARiFESi 
MESAFE UKOME KARARI 
0-IKM 190TL 
1-3KM 210TL 
3 -5KM 230TL 
5-7KM 235TL 
7-9KM 250TL 
9-11KM 295TL 
11-13KM 340TL 
13 -15 KM 360TL 
15-17KM 385TL 
17 -19 KM 410TL 
19-21 KM 435TL 
21-23KM 455TL 
23-25KM 475TL 

25 KM'yi asan KM icin 4,07 TL 

Dcret Tarifgsi U~gulama Esaslan 
I. Kredi kartI ile odeme yapIiabilir ve odemeler ayhk olarak ahmr. Pe~in iicret Odemeye veya kredi kartl ile odemede 

tek yekime zorlama yapllamaz. 
2. Pe~in odemede %5 indirim uygulamr. 
3. Belirlenen iicretler resmi ve ozel egitim kurumlarmda hizmet veren okul servis ta~ltlarmm okul ile ogrenci evi 

arasmdaki t~lmaclhk hizmetleri iyin geyerlidir. 
4. Okul oncesi egitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) ogrencilerini ta~lyan okul servis ta~ltlarmda, ta~lt iyi diizenini 

saglayan, ogrencilerin t~lta bini~ ve ini~lerinde yardlmcl olan rehber personelin bulundurulmasl zorunludur. 
5. Okul oncesi egitim, ilkokul ve ortaokul (ilk 4+4) ogrencilerini ~Iyan okul servis ta~ltlarmm ta~lma iicretine en 

fazla %35 Rehber Personel iicreti ilave edilir. Lise ve dengi (son 4) okul servis ta~ltlarmm t~lma iicretlerine 
Rehber Personel iicreti ilave edilmez. 

6. BeIirlenen Ucretler resmi ve ozel egitim kurumlannda hizmet veren okul servis araylarmm okul ile ogrenci evi 
arasmdaki t~lma hizmeti iyin geyerlidir. ilgili mevzuatta yer alan standartlara ilave hizmetlerden yIi iyinde yapllan 
geziler, ozel ferdi kaza sigortalan, koltuk saYlsmdan az ogrenci t~mmasl talepleri, liiks slmf ve yiiksek modelli 
aray kullanIimasl talepleri, ozel ambulans anl~masl talepleri, hiy bir ~ekilde bu tarifeyle ili~kilendirilemez. 

7. Bu tarifede yer alan iicretler azami hadleri gosterir. Dcret hadlerinin iizerinde ve uyulmasl gereken kurallarla ilgili 
herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki iicretlere KDV diihildir. 

8. Devlet ve ozel okullann ytinetimi, okul aile birlikleri, okul vakIflan ve benzeri yetkili kurumlar; t~lmaclhklarda, 
~Imaclya ve sozle~meIi t~lmaclya UKOME kararmda belirtilen yUkiimliiklerin dl~mda yiikiimliiliikler 
yiikleyemez (Ucretsiz ogretmen, personel ve/ya ogrenci servisi, bagl~, komisyon, hususi otomobil ve/ya ~of6r, 
burslu ogrenci ta~lmaclhgl, indirimIi ogrenci ta~lmaclhgl talepleri gibi). Aynca okullann sportif, kiiltiirel ve bilgi 
yan~malarl ile resmi bayram organizasyonlarl, gezi, piknik, vb. t~lma hizmetlerinin iicretsiz yapllmasml talep ve 
teklif edemez. Ancak, ogrenci ta~lmaclhgl yapan her t~lt, Okul Aile BirIigi tarafmdan onaylanml~ ve servis ta~ltI 
kiralama komisyonunca yazlh olarak bildirilen, maddi durumu yeterli olmayan ihtiyay sahibi bir ogrenciyi iicretsiz 
ta~lyabilecektir (Maddi durumu yeterli olmayan ogrenci tespitinde, servis ta~ltl kiralama komisyonunda; t~lmacl 
finna ise ~irket yetkiIisi, t~lmacl ~ahls ise servis sorumlusu bulunacaktIr). 

9. Dcret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasmda ula~"abilir en yakm otobiis ve minibiis giizergiih uzunlugu 
dikkate ahnacaktlr. Ancak hat iizerinde otobiis, minibUs giizergiihl yok ise, ev ile okul arasmdaki ula~llabilir en 

yakm mesafe dikkate almacaktIr. Dcret hesaplanmasl km olarak tek gidi~ iizerinden hesaplanlr, donii~ iyin aynca 
km hesabl yapllmaz. Ortaya ylkacak anla~mazhklar durumunda mesafenin belirlenmesi iyin yetkili mercii iBB 

Toplu UI~lm Hizmetleri Miidiirliigiidiir. Belirlenen iicretler gidi~-donii~ iyin olup, devlet okullarl ile ozel okullarl 
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10. 25 Km'nin tizerindeki her bir km il'in UKOME karan ile aynea belirlenen, tieret ilave edilir. Koprti gel'i~ tiereti 
toplam ogrenei saYlsma boltinerek fiyatlara ilave edilir. 

I!. Karde~ indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aym okula gitmeleri halinde) birinei I'oeuk tam, ikinei I'oeuk 
% lOve til'tineti I'oeuktan itibaren %20 indirim olarak uygulanlr. Karde~ indirimi yaplhrken UKOME kararl ile 
belirlenen tam tarifenin altmda (en az %20 oranmda) indirim uygulanmasl halinde aynca karde~ indirimi 
uygulanmaz. 

12. Ogretim yJll boyunea resmi ve idari tatiller tierete tabidir (YanyJl tatili tiereti ahnmaz). 
13. Ta~lmael, tieret tarifesini servis ta~ltmm gortintir bir yerinde bulundunnak zorunludur. 
14. T~lmael ogreneinin ikametgah degi~ikligi, okul degi~ikligi, okuma hakkml kaybetmesi, tedavisi uzun stireli 

hastahk vb. hallerinde servis tieretini iade etmek zorundadlr. 
15. Okul servis t~ltma ait Servis Ta~lmaeJllgl Yetki Belgesi ve Servis Ta~lmaelhgl Kartl sorgulamasl Toplu Ula~lm 

Hizmetleri Mtidtirltigu internet sitesinden veya talep edilmesi halinde ilgili servis t~lmaclsmdan kontrol 
edilebileeektir. Servis ~lmacJlan bu belgeyi ibraz etmekle ytiktimltidtir. 

16. Tieari amal'la yolcu ta~lmaelhgl yapaeak ~of6rlerin; 5237 sayIll Ttirk Ceza Kanunu'nun 81, 82, 83, 86, 87, 88,94, 
95,96,102,103,104,105,106,107,108,109,148,149, 179/3, 188, 190, 191,227 maddeleri ile 5326 saYlh 
Kabahatler Kanunu'nun 35 inei maddesindeki sUl'lardan htiktim giymemi~ olmalarl gerekmektedir. 

17. Belediye onaYl ile izin verilen reklilm bilgileri dl~mda servis aral'larmm il'inde ve dl~mda b~ka yazl ve aksesuar 
bulundurulamaz. 

18. Kanunlara, kamu dtizenine ve genel ahlaka aykm olmamak kaydlyla Toplu Ula~lm Hizmetleri Mtidtirltigunden 
gorti~ almarak Kentsel Tasarlm Mtidtirltigtintin onaYlyla izin veri len reklilmlar, trafikte seyir gtivenligi al'lsmdan 
iBB Reklam Yonetmeliginde belirtildigi gibi, araem dl~ ytizeyine yapiiaeak reklam/tanltIm uygulamasl, aral' 
ytizeyinin on, arka, tist tavan, tekerlek ve cam ytizeyleri haril' iki yan alanmm %50' sini geymeyeeek ~ekilde 
konulabilir. Bu uygulamalarda sesli veya gortinttilti eihazlar, til' boyutlu objeler ile diger stirtietiler ve karayolunu 
kullananlar il'in tehlike yaratacak dereeede yanslma yapan malzemeler kullanllamaz. 
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