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UKOME, Büyükşehir Beledi Ves i Genel sekreteı yardımcısı
YENıGÜ N Başkanlığında Mardi n Esnaf ve
Abdullah
SanatkarIar Odalar Birliği ve aşağıd a isimleri
yazılı üyelerin iştirakleri yle
14/0312022 Pazarıesİ günü saat l4:00'da
B üyükşehi r BeIediye Başkanlığı

gündeminde bulunan k onuları görİişmek
üzere 1oplanlI mıştır.

İ

stasyon Yerleşkesi Toplann Salonu nda

ardin

Şoliirler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'nın O7.02.2022
taıihli ve l3 sayılı yazısı ve Mardi n oğrenci
ve Perso neI Serv isçiler Derneği'nin 04.0
l .2022 taıihli dilekçesi.
Maıdin İ l Sınırları içerisinde faali yeı gösteren
okul Servis Araçlarl Ücret
TarifeI erine Zam yapıl masü talebi ile ilgili teklif.
l6 sayılı Büyiikşehir

Beledi ye Kanunu' nun 7. maddesinin f bendi ve
aynl Kanununun 9.maddesi. 29 18 sayıIı
Kara yolu Trafik Kanunu ve il gili yönetmelik
Büyükşehir Beledi yeleri
Koo rdinasyon MerkezIeri Yönetm eliğinin l8.mad
desi ve ilgili diğer Kanun ve yönetmelikler.
2

Dosyasında ve yerinde yapılan

incelemelerde
Günün şartları. sosyal durumlar ve tüm diğer kriterle(TEFE/TÜFE
oran]arı akaryakıt fiyatları, araç
bakım/on arım giderleri, muayene, sigorta, güze
rgah

beIgesi ücretleri vs..) göz önünde bulund urularak,
hem esnafın hem de
vatandaşl arln mağduriyetleri de değerlendi
rilerek yeni fiyat tarifesi komisyon tarafından tan
zll71 edilerek, okul servis
Araçlarınıır k arar onay tarihinden geçerli olmak
üzere 2021-2022 yılluında uysulayacaklan laşıma
ücret tarifelerinin ve ek
şartI arının aşağıda gösıeriIdiği şekilde uygulanması Komis yonumuzca

uygun görüımüştür.

2022lllart Ayı tibariy le Okul Servis Araçları Taşıma
Mesafe

Ucret

0-3 km arası
3-5 km arası
5-

200 t,
230.00 t,
265.00 n

l0 km arası

l0-20 km arası

320.00

20-30 km arası

6,50

A vrıca; Tarifede Geçerli Ek Şartlar
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Rehber personelin zorunlu olduğu okullar için Rehber
Personel ücreti olaıak öğrenci başına aylık 50,00_TL ücret
alınır, Aynı serviste kardeş olması halinde kardeşlerden .ehbei personel
ücreti alınmaz.
Servis ücreti 202l -2O2? Egilim Ögretim dönemi üzerinden
hesİplanır.

3- Yıllık
45-

t

360,00 t,

30 km'den sonra km başına

l

cret Tarifesi

eı

ohi

üzerinden
az
ınoıİı.. ,ygrl"r,ı. Taşımacı, öğrencinin ikametgah
değişikJiği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi ve teJavisi
uzun süreli hastalık hallerinde kalan servis
ücretini iade etmek zorundadır.
Bu tarifenin servis aracının görünür bir yerinde bulundurulması/asılması
zorunludur.
PeŞin ödemelerde ıarife

B.u liYal|ar 2021,2022 Egitimögrerim dönemi için aylık olarak
sadece en yakın gid§ mesafesi üzerinden
kilometre ölÇümü yapııarsk; bir gid§-dönüş için geçerli olup,
tam gün öğretim yapan eğitim kurumlannda ara
servis yapılması halinde mevcut lıyaılara Yo30 iıave Jdiiir.
K-ardeŞ. indirimi; gerekli belgeler ibraz ediImesi ve aynı
okula gitmeleri halinde birinci çocuk tam, ikinci
çocuk
%20, üçüncü çocuktan itibaren %o30 indirim olarak uygulanır.
okuI se_rvis araçlaıı yarıyıI tatilinde. (tuşıma yapmaaıgı sıir-eae) ogrencilerden
ücıet aImayacaklı.

Bu tarifede yer alan ücıetler azami hadleri gösİerir.
Fiyat|ara KDV dahildir.
Etüt. gezi vb. etkinlikler bu fiyatlara dahil değildir.
Belirlenen ücretlerin üstiinde ücıet aldıgı tespit edilen servis tüzel/gerçek kişisine
l608 sayılı Kanuna göre işlem
tesis edilir.

l2- Mesafe

.belir|emesinde öğrencinin ikameıgahı ile okulu arasında en kısa trafik yolu belediye otobüs hattı göz

önüne alınması veya (GoogIe maps, wikimaipia, yandex, harita yol tarifleri)
üzerinden

nu ile ilgili yapılan görüşmeIer neticesinde; alt komis yon raporunun aynen
yle karar verilmiştir.

KABULÜNE, Komisyon Başkanı ve katılan üyelerin oy birl
Ek: Alı Komisyon Raporu (3 Sayfa)
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