2019-2020 YILI
SERVİSÇİLER
AZAMİ FİYAT TARİFESİ

Meclis Onay Tarihi:

29.08.2019/17

A-) ÖĞRENCİ TAŞITI ÜCRET TARİFESİ ( KDV DAHİL)
(2019 - 2020 Yılı Öğretim Dönemi)
(Öğrenci Taşıma Şartlarına Uygun Araçlar İçin)
0 Km.’ den - 3 Km.’ ye kadar
3 Km.’ den - 6 Km.’ ye kadar
6 Km.’ den - 10 Km.’ ye kadar
10 Km.’ den - 15 Km.’ ye kadar
15 Km.’ yi aşan her Km. için

Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık

₺
₺
₺
₺
₺

2.034,00
2.250,00
2.610,00
3.033,00
60,00

• Ücretler gidiş dönüş olup dönüş için ayrıca ücret alınmaz ve km hesabında gidiş-dönüş (tam sefer) esas alınır. Metropol hudutlarını aşan
taşımalarda özel fiyat anlaşmaları geçerlidir.
• 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı MEB’ nın 24.06.2019 tarih ve 2019/09 Sayılı genelgesiyle Belirlemiş olduğu 178 (ulusal bayramlar hariç) günlük
eğitim öğretim gününe göre yıllık olarak belirlenmiştir. Yıl içerisinde gün sayısında MEB tarafından yapılacak değişiklikler ücretlere yansıtılmaz,
Resmi tatiller, sömestre (yarıyıl) tatili hesaplamalara ve fiyatlara dâhil edilmemiştir.
• Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda; rehber personel gideri olarak; araçta taşınan her öğrenci için aylık asgari ücretin araç koltuk sayısına
bölünmesi ile oluşan ek ücret alınır.
• Karma Eğitim (İlk, Orta ve lise) yapan okullarda; Lise ile birlikte taşınıyor ise rehber personel ücreti servis kullanan bütün öğrenci velilerine
yansıtılır.
• Taşıma ücretleri yıllık peşin ödenebileceği gibi 15 Eylül – 15 Mayıs tarihleri arasında 9 eşit taksit halinde de ödenebilir. Yıllık peşin ödemelerde %
10 indirim uygulanır.
• Okullarda etüd programlarına kalan öğrencilerin okul giriş ve çıkış saatleri dışında yapılan geliş veya dönüş servisleri için ek olarak taşıma
ücretinin 1/3 oranında ücret alınır.
• Hafta sonları ilave gün eğitim öğretim veren okulların servis ücretlerine ek olarak taşıma ücretinin 1/5 oranında ücret alınır.
• Mevzuatla zorunlu tutulan standart özellikler dışında araca dair isteğe bağlı konfor ve ek özellikler (Model-marka sınırlaması, özel tasarım, özel
hizmet, takip paketi vb.) talep edilmesi halinde Bu fiyatlar % 10 ile % 20 oranında artırılarak uygulanır.
• Servis hizmeti verilebilmesi için, bir semt/bölgede öğrenci sayısının asgari 10 (on)kişinin altında kalması durumunda taşıma hizmeti verilmemesi
esas olup, verilmesi durumunda özel hizmet anlaşmalara tabidir.
• Tam gün öğrenim veren okullarda oluşan toplam bedel üzerine %20 ilave edilir
• Tarifede yer alan fiyatlar azami hadleri gösterir.

B-) PERSONEL SERVİS ARACI ÜCRET TARİFESİ ( KDV HARİÇ)
ARAÇ CİNSİ
Otobüs (36 ve üzeri)
Midibüs (26-35)
Midibüs (18-25)
Minibüs (10-17)

İLK KALKIŞ
₺
₺
₺
₺

361,00
320,00
230,00
185,00

HER KM. İÇİN
₺ 4,00
₺ 3,50
₺ 3,25
₺ 3,00

• Ücretler gidiş ve dönüşü kapsar. Dönüş için ayrıca ücret alınmaz ve km hesabında tam sefer (gidiş-dönüş) esas alınır.
• Mevzuatla zorunlu tutulan standart özellikler dışında araca dair isteğe bağlı konfor ve ek özellikler (model-marka sınırlaması, motor gücü, iç
döşeme, özel tasarım, turizm paketi vb.) talep edilmesi halinde Bu fiyatlar % 10 ile % 20 oranında artırılarak uygulanır. Metropol hudutlarını aşan
taşımalarda özel fiyat anlaşması geçerlidir.
• Tarifede yer alan fiyatlar azami hadleri gösterir.

GENEL HÜKÜMLER
1.
ve 25671 sayılı Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre Ankara Ticaret Odasınca
hazırlanmıştır.
2. Bu tarifeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği görülebilecek bir yere asılmalıdır.
3.
4. Düzenlenen tarifelerin gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda tarafından denetlenir.
5. Tarifedeki kurallara aykırı hareket edenler hakkında 5174 sayılı Kanunun 86-87-88-89-90-91 ve 92. maddelerinde öngörülen disiplin cezaları ile 93. maddesindeki para cezalarına ilişkin
hükümler uygulanır.
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