
 

 

OKUL SERVİS TAŞITLARINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 
 

 

MESAFE KM MESAFE ÜCRETİ (TL) 

0 – 1 KM 215,00 TL 

1 – 3 KM 235,00 TL 

3 – 5 KM 255,00 TL 

5 – 7 KM 265,00 TL 

7 – 9 KM 280,00 TL 

9 – 11 KM 330,00 TL 

11 – 13 KM 380,00 TL 

13 – 15 KM 400,00 TL 

15 – 17 KM 430,00 TL 

17 – 19 KM 455,00 TL 

19 – 21 KM 485,00 TL 

21 – 23 KM 505,00 TL 

23 – 25 KM 525,00 TL 

25 KM'yi aşan KM için 4,50 TL 

 UKOME tarafından belirlenen ücretler eğitim-öğretim süresi olan 8,5 ay 

üzerinden hesaplanarak toplam ücret belirlenir.  

 Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. 

 

 
Ücret Tarifesi Uygulama Esasları 

1) Kredi kartı ile ödeme yapılabilir ve ödemeler aylık olarak alınır. Peşin ücret ödemeye veya kredi kartı ile ödemede 

tek çekime zorlama yapılamaz. 

2) Peşin ödemede %5 indirim uygulanır. UKOME tarafından belirlenen ücretler eğitim-öğretim süresi olan 8,5 ay 

üzerinden hesaplanarak toplam ücret belirlenir. 

3) Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis taşıtlarının okul ile öğrenci evi 

arasındaki taşımacılık hizmetleri için geçerlidir. 

4) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarında, taşıt içi düzenini 

sağlayan, öğrencilerin taşıta biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelin bulundurulması zorunludur.  

5) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (ilk 4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarının taşıma ücretine en 

fazla %35 Rehber Personel ücreti ilave edilir. Lise ve dengi (son 4) okul servis taşıtlarının taşıma ücretlerine Rehber 

Personel ücreti ilave edilmez. 

6) Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçlarının okul ile öğrenci evi 

arasındaki taşıma hizmeti için geçerlidir. İlgili mevzuatta yer alan standartlara ilave hizmetlerden yıl içinde yapılan 

geziler, özel ferdi kaza sigortaları, koltuk sayısından az öğrenci taşınması talepleri, lüks sınıf ve yüksek modelli araç 

kullanılması talepleri, özel ambulans anlaşması talepleri, hiçbir şekilde bu tarifeyle ilişkilendirilemez. 



 
7) Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. Ücret hadlerinin üzerinde ve uyulması gereken kurallarla ilgili 

herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki ücretlere KDV dâhildir. 

8) Devlet ve özel okulların yönetimi, okul aile birlikleri, okul vakıfları ve benzeri yetkili kurumlar; taşımacılıklarda, 

taşımacıya ve sözleşmeli taşımacıya UKOME kararında belirtilen yükümlüklerin dışında yükümlülükler 

yükleyemez (Ücretsiz öğretmen, personel ve/ya öğrenci servisi, bağış, komisyon, hususi otomobil ve/ya şoför, 

burslu öğrenci taşımacılığı, indirimli öğrenci taşımacılığı talepleri gibi). Ayrıca okulların sportif, kültürel ve bilgi 

yarışmaları ile resmi bayram organizasyonları, gezi, piknik, vb. taşıma hizmetlerinin ücretsiz yapılmasını talep ve 

teklif edemez. Ancak, öğrenci taşımacılığı yapan her taşıt, Okul Aile Birliği tarafından onaylanmış ve servis taşıtı 

kiralama komisyonunca yazılı olarak bildirilen, maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi bir öğrenciyi ücretsiz 

taşıyabilecektir (Maddi durumu yeterli olmayan öğrenci tespitinde, servis taşıtı kiralama komisyonunda; taşımacı 

firma ise şirket yetkilisi, taşımacı şahıs ise servis sorumlusu bulunacaktır). 

9) Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu 

dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yok ise, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en 

yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca 

km hesabı yapılmaz. Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için yetkili mercii İBB 

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüdür. Belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların 

tümünü kapsar. 

10) 25 Km’nin üzerindeki her bir km için UKOME kararı ile ayrıca belirlenen, ücret ilave edilir. Köprü geçiş ücreti 

toplam öğrenci sayısına bölünerek fiyatlara ilave edilir. 

11) Kardeş indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı okula gitmeleri halinde) birinci çocuk tam, ikinci çocuk 

%10 ve üçüncü çocuktan itibaren %20 indirim olarak uygulanır. Kardeş indirimi yapılırken UKOME kararı ile 

belirlenen tam tarifenin altında (en az %20 oranında) indirim uygulanması halinde ayrıca kardeş indirimi 

uygulanmaz. 

12) Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz).  

13) Taşımacı, ücret tarifesini servis taşıtının görünür bir yerinde bulundurmak zorunludur. 

14) Taşımacı öğrencinin İkametgâh değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun süreli 

hastalık vb. hallerinde servis ücretini iade etmek zorundadır. 

15) Okul servis taşıtına ait Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kartı sorgulaması Toplu Ulaşım 

Hizmetleri Müdürlüğü internet sitesinden veya talep edilmesi halinde ilgili servis taşımacısından kontrol 

edilebilecektir. Servis taşımacıları bu belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. 

16) Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 sayılı Türk 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 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun 35 inci maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir. 

17) Belediye onayı ile izin verilen reklâm bilgileri dışında servis araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar 

bulundurulamaz. 

18) Kanunlara, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamak kaydıyla Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 

görüş alınarak Kentsel Tasarım Müdürlüğünün onayıyla izin verilen reklâmlar, trafikte seyir güvenliği açısından 

İBB Reklâm Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, aracın dış yüzeyine yapılacak reklam/tanıtım uygulaması, araç 

yüzeyinin ön, arka, üst tavan, tekerlek ve cam yüzeyleri hariç iki yan alanının %50’ sini geçmeyecek şekilde 

konulabilir. Bu uygulamalarda sesli veya görüntülü cihazlar, üç boyutlu objeler ile diğer sürücüler ve karayolunu 

kullananlar için tehlike yaratacak derecede yansıma yapan malzemeler kullanılamaz. 


