
Aydın İl merkezi ve ilçelerinde uygulanmakta olan 2022-2023 eğitim-

öğretim dönemi okul servis ücretleri 07.09.2022 tarihli ve 2022/7-26 sayılı 

UKOME Kurul kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

TAŞIMA MESAFESİ 
UYGULANACAK AYLIK 

TAVAN ÜCRET 

0-10 (dahil) km  480,00 ₺ 

10 km üzeri her km için  7,00 ₺ 

UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

Tarifedeki ücretlere KDV dahildir. 

UKOME Kurulu tarafından belirlenen ücretler Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında 

faaliyet gösteren kamu ve özel (okul öncesi eğitim, ilkoğretim, orta öğretim kurumları ile 

kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde) eğitim kurumlarında hizmet veren P plakalı 

okul servis araçlarının okul ile öğrencinin ikamet adresi arasındaki taşımacılık için geçerlidir. 

Ücret belirlenirken mesafe olarak öğrencinin ikametgahı ile okul arasındaki en kısa trafik yolu 

veya Google Maps, Google Earth, Yandex vb. harita yol tariflerinden en kısa mesafe dikkate 

alınacaktır. Ücret hesaplaması kilometre olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için 

ayrıca kilometre hesabı yapılmaz. Belirlenen ücretler gidiş-dönüşü kapsar. 

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği servis araçlarında rehber personel 

bulundurulması zorunlu hallerde taşıma ücretine en fazla %20 Rehber Personel Ücreti ilave 

edilir. 

Kardeş indirimi, gerekli belgeler ibraz edildiğinde ve aynı okula gitmeleri halinde birinci 

çocuğa tam ücret, ikinci çocuğa %10 indirim şeklinde uygulanır. 

Eğitim-öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller belirlenen ücrete dahildir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan yarıyıl tatili ve ara tatillere ait ücretler 

alınmaz. 

Taşımacı, öğrencinin ikamet değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi 

uzun süren hastalık vb. durumlarda servisi kullanmadığı günlerin servis ücretini iade etmek 

zorundadır. 

Öğrencilerden UKOME Kurulu tarafından belirlenen tarifeden fazla ücret kesinlikle talep 

edilmeyecektir. 

Özel okullarda velilere ücret tahsiline ilişkin verilen fatura ve makbuzlarda servis hizmetine 

ilişkin ücret ayrıca belirtilmelidir. 

Fiyat tarifesi araç üzerinde öğrenci velilerinin görebileceği bir şekilde araç kapısının sağ ve 

sol yanındaki camlara dışarıdan okunabilecek bir şekilde asılacaktır. 

Bu karara aykırı ücretlendirme yaparak taşımacılık yapanlar hakkındaki işlemler UKOME 

Kurul kararları kapsamında yürütülecek ve tahsil edilen ücretler ile ilgili Tüketici Hakem 

Heyetlerine başvuru yapılabilecektir. Tarifeye uyulmadığına ilişkin şikayetlerde makbuz veya 

fatura ibraz edilmek koşuluyla Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunulması 

gerekmektedir. 


