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Abdullah YENIGÜN BaŞkanlığında Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin
iştirakleriyle 0l/09/202l Çarşamba günii Saat l4:00'da Mardin il Milli Eğitim Miidürlüğii Toplantı Salonunıla
giindeıninde bulun aıı konuları görtişıııck iizerc loplanılıııştır

Servisçiler Dernek Başkanı l9.08.202l tarihli di|ekçesi
OkuI Servis Araçlarının 202l

uygulayacakları taşıma ücret tarifelerinin, akaryakıt, işletıne gidcrleri vb
artışlarda göz önüne alınarak, belirlennıesi göriişülnıesi talebi ile iIgili teklii

Mİ,VzlIAT
2l6 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu' nun 7. maddesinin f

bendi ve aynı Kanununun 9.maddesi, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu ve ilgiti yönetmelik Büyükşehir
Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin l8.maddesi ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmelikler.

Al.T KOM|SYON RAPORU :Dosyasında ve yerinde yapılan incelemelerde;
Günün şartIarı, sosyal durumlar ve tünı diğer kriterle( TEFE/TÜ FE oranları, akaryakıt fiyatları, araç

bakım/onarım giderleri, muayene, sigorta, giizergah belgesi ücretleri vs..) göz öniinde bulundurularak, hem esnafın
heın de vatandaşların mağduriyetleri de değerlend irilerek yeni fiyaı tarifesi komisyon tarafından tanzim edilerek,
Okul Servis Araçlarının 2021 -2022 yüllarında uygulayacakl
ijsterildi ekilde u ulanıııası komis

arı taşırıa ticret tarifelerinin ve ek şartlarının aşağıda
örülmüştür.lrunı uzciı u un

Ayrıca; Tarifede Geçerli Ek Şartlarl- Rehber personelin zorunlu olduğu okullar için Rehber Personel ücreti olarak öğrenci başına ayltk 50,00_TL
ücret aIınır. Aynı serviste kardeş olınası halinde kardeşlerden rehber personel ücreti alınmaz.

2- Servis iicreıi 2021-2022 Eğitinı Öğretinı dönemi iizcrinden hesap|anır.
3- Yıllık peşin ödemelerde tarife üzerinden en az VoS indirim uygulanır. Taşımacı, öğrencinin ikametgah

değişikliği, okul değişikliği, okuı,ııa hakkıııı kaybebnesi ve tedavisi uzun süreli hasta|ık hallerinde kalan
servis ücretini iade etmek zorundadır.

4- Bu tarifenin servis aracının görüniir bir yerinde bulunduru lması/asılınası zorunludur.
5- Bu fiyatlar 20Zl,ZOZZ Egitin-Öğretinı döneıni için aylık olarak sadece en yakın gidiş mesafesi üzerinden

kilometr€ ölçümü yapılarak; bir gidiş-dönüş için geçerli olup, tam gün öğretim yapan eğitim
kurumIarında ara servis yapılması halinde nıevcut fiyatlara %30 ilave edilir.

6- Kardeş indirimi; gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı okula gitmeleri halinde birinci çocuk tam, ikinci
çocuk 7o20, üçüncü çocuktan itibaren 7o30 indirim olarak uygıılanır.

7- Okul servis araçları yanyıl tatilinde (taşıına yapınadığı sürede) öğrencilerden ücret almayacaktır.
8- Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri göslerir.
9- Fiyatlara KDV dahildir.
l0- Etüt, gezi vb. etkinlikler bu fiyatlara dahil değildir.
l l- Belirlenen ticretl

işlem tesis ediIir.
l2- Mesafe belirlemesinde öğrenciırin ikametgahı ile okulu arasıı,ıda en kısa trafik yolu belediye otobüs hattı göz

önüne alınması veya (Google ınaps, ıvikiınaipia, yandex, harita 1,ol tarifleri) üzerinden belirlenir.
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3-5 km arası l68.00 L
5-]0 kın arası l92.00 t,

l0-20 km arası 240,00 b
20-30 km arası 264.00 L
30 ktn'den sonra km başına 5,00 i
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