
TASlMACI iLE OGRENci YELiS! ARASINDA Y APILAN OKUL SERvis TASlMACILIGI 
TiP SOZLESMESi: 

TARAFLAR 
Madde 1- t~bu sozle~me, a~aglda Vergi/TC Kimlik Numarasl, adresleri ve ileti~im bilgileri yer alan 
TASIMACI ile oaRENcj vEMsj arasmda 20 ..... ./ 20...... Egitim Ogretim stiresi boyunca 
. . . . .. . .. .. . . .. ... . .. .. . ...... . .. . . . ... .. . .. . . . . ... AnaokulununlilkokulununiOrtaokulununiLisesinin 

anl~llarak imza altma almml§tJr. 
TASIMACI 
Unvanl 
Vergi Numarasl 
Adres 

isimli ogrencisinilOgrencilerini t~lmak iizere ~agldaki ko§ullarda 

Telefon ve E-Posta : ................................... ./. ...................................................... . 

oaRENcj vEMsj 
Adl Soyadl 
TC Kimlik Numarasl 
Adres 
Telefon ve E-Posta 

KONU 
Madde 2- Ta§lmacmm yiiklenmi§ oldugu ta§lmaclhk hizmetinin; ~lmacl ve ogrenci velisi tarafmdan 
belirlenen gUzergilhlardan ta§lmacl tarafmdan beyan edilen adresinden alman ogrencinin okula getirilmesi ve 
ders bitiminde de tekrar t~lmacmm beyan ettigi adresine gottiriilmek suretiyle yerine getirilmesinde taraflarm 
hak ve yiikiimltiltiklerinin belirlenmesi te~kil etJnektedir. 

YUKUMLULUKLERveUCRETLENDIRME 
Madde3-
(1) GENEL HOKUMLER 

a) T~lmacl ................................................................................................................ . 
giizergilhmda hizmet verir. Hizmet verilen gtizergahm tek yon uzunlugu ........... km'dir. 

b) Y apJlan ta~lma hizmetinin bedeli ayhk ............... TL'dir. UKOME Kararlarmda yer alan iicretler 
azarni hadleri giisterir. Ucret hadlerinin tizerinde ve uyulmasl gereken kurallann aksine herhangi bir 
tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki ticretlere KDV diihildir. 

c) Ogrenci Velisi tarafmdan yapIlacak iideme ta§lmacl ile mutablk kalman gUn saYlSlnm (veya aym) 
hesaplanmasl neticesinde kesilecek fatura kaf§lhgl bankaya yatmhr. 

9) T~lmacl, ogrenci velisinden ilgili yiinerge ve UKOME kararlarma aykm bir talepte bulunamaz. 

d) Okul iincesi egitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) ogrencilerini ~lyan okul servis t~ltlarmda, ~It i9i 
dtizenini saglayan, iigrencilerin ~Ita bini~ ve ini~lerinde yardllTIcl olan rehber personelin 
bulundurulmasl zorunludur. Bahsi geyen iigrencilerle lise iigrencilerinin birlikte t~mdlgl durumlarda 
lise iigrencisi i9in rehber personel ticreti talep edilemez. 

e) T~lma siizl~meleri egitim ogretim stiresi kadar yapIlrr. Y aptIan siizle~melerde 0 egitim ogretim ydma 
ait UKOME kararl ile belirlenen iicret tarifesi gegerlidir. 

f) UKOME tarafmdan belirlenen ticretler resmi ve ozel egitim kurumlarmda hizmet veren okul servis 
ta~ltlarmm okul iIe iigrenci evi arasmdaki ta~lmacIllk hizmetleri i9in geyerlidir. tIgili mevzuatta yer alan 
standartlara ilave hizmetlerden ytI i9inde yaptlan geziler, iizel ferdi kaza sigortalarl, koltuk saylSlndan 
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az ogrenci ta~mmasl talepleri, liiks smlf ve yiiksek modelli ~It kullamlmasl talepleri, ozel ambulans 
anl~masl talepleri, his: bir ~ekilde bu tarifeyle ili~kilendirilemez. Okul oncesi egitim, ilkokul ve 
ortaokul (ilk 4+4) ogrencilerini t~lyan okul servis ~Itlarmm t~lma iicretine en fazla %35 Rehber 
Personel iicreti ilave edilir. Lise ve dengi (son 4) okul servis t~ltJarmm ~Ima iicretJerine Rehber 
Personel iicreti ilave edilmez. 

g) Servis ta~ltlan okul bahs:esinde uygun alan varsa oncelikli olarak ogrencileri bu alanda indirip
bindirecektir. 

g) T~ltta ta~man yolcu saYlslmn %20'si kadar misafir yolcu ta~mabilir. Ancak ta~ltm ~Ima smmmn 
a~llmamasl zorunludur. 

h) i~ bu sozle~me taraflarca imzalandlktan itibaren yiiriirliige girer. 
(2) TA$IMACININ YDKUMLULUKLERi 

a) T~lmacl ta~ltlarml, Karayollarl Trafik Kanunu, Karayollan Trafik Yonetmeligi, Okul Servis Aras:larl 
Hizmet Yonetmeligi ve iBB Ogrenci ve Personel Servis T~lmaclhgl Yanergesinde belirtilen 
azelliklere ve mevcut mevzuat ile-sozle~me siiresince yliriirliige girecek-tiim yasal yiikiimliiliiklere 
uygun bulundurur, Kanun, Yanetmelik ve UKOME karan geregi denetim gorevi verilen tiim kurum ve 
ki§ilerin denetlemesine/denetletmesine as:lk tutar. 

b) T~lmacl herhangi bir nedenle servis ta~ltJarmm bir veya birkas:mm hizmet dl§1 kalmasl halinde, 
hizmetin devamhhgml saglayacak ~ekilde sazle~me ~artlarma uygun t~lt temin eder. 

c) Ta§lmacl tiim servis t~ltlarmda, ta§man agrencilerin adl-soyadl, kan gruplarl, veli adlan, ev ve i~ yeri 
adresleri ve telefon numaralarlm gasterir bir listeyi ve velilerle irtibatl saglamak iizere t~ltta siirekli 
olarak telefon bulundurur. 

<;) T~lmacl servis listesinde, ismi yazllmayan ogrencileri t~lmamak, Odemeleri sozle§mede belirtilen 
siireler is:inde talep etmek hakkma sahiptir. 

d) Okul servis Aracl Giizergilh Kullanlm izin Belgesinin ahnmasl slrasmda i~ bu sazle§menin Toplu 
Ul~lm Hizmetleri Miidiirliigiine iletilmesinden ~lIDaCI sorumludur. 

e) Okul servis aracl giizergilh kullanlm izin belgesi iptal olan t~lmaclmn sozle§mesi feshedilir. 

f) T~lmacl; T~lt is:inde sag-sol is: cama gariiniir bir §ekilde TUHiM internet sayfasmdan ahnacak imzah
miihtirlii okul servis iicret tarifesini bulundurmak zorundadlr. UKOME tarafmdan belirlenen iicret 
tarifesi Servis Danl~ma Merkezinin goriiniir bir yerinde de bulundurulmak zorundadlr. 

g). T~lmacl t~ltlarm sag-sol ve arka camm sag alt ko~elerinde "ALO 153" yazlsml bulundurmak 
wrundadlr (TUHiM'den temin edilecektir). 

g) Ta§lmacl, velilerin yazdI onaYI olmadlks:a bu sozle§meye dayah hak ve yiikiimliiliiklerini his: kimseye 
temlik, devir, isim ve unvan degi~ikligi yapmayacaktlr. 

(3) $OFOR, REHBER PERSONEL VE TA$IT YDKOMLuLUKLERi 

a) Ta~lmacmm s:ah~t1racagl ~of6r1er ve rehber personel; Okul Servis Ara91an Hizmet Yanetmeliginde ve 
iBB Ogrenci ve Personel Servis Ta~lmaclhgl Yonergesinde belirtilen ozelliklere sahip olacak ve servis 
aracmm her tiirlii baklm ve emniyetinden sorumlu bir §ekilde ve sal' sakal baklmh, sade, temiz ktyafetle 
hizmet verecekler, ogrencilerle uygun §ekilde muhatap olacaklar, saygl smrrlarml ~mayacaklardlr. 

b) T~lma yapan servis ~of6rii ve rehber personelin aralarmda tartl§mamalarl, hareketleri ve bakl§lanyla 
ogrencileri rahatslz etmemeleri veya ogrencinin geli§imini kotii yonde etkileyici soz ya da davranl§larda 
bulunmamalan zorunludur. Bu tiir davranan ~of6rler ve rehber personel ihtara gerek kalmadan ta§lmacl 
tarafmdan gorevinden uzakl~tmhr. 

c) Okul servis aracl §of6rlerinden siiriicii ve toplu ta~lma aracl kullanlm belgelerinin sozle~me stiresi 
igerisinde herhangi bir nedenle ge9ici veya daimi olarak iptal edilmesi durumunda ta§lmacl belgenin 
geri ahnma veya iptal edildigi tarih itibariyle, ilgili mevzuat ve sozle§mede belirtilen ~artlarl t~lYan 
b~ka bir ~of6r gorevlendirmek zorundadlr. 
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v) Ogrencilerin ikamet adreslerinde YII iyerisinde degi~iklik oIdugu takdirde ogrenci saYlsma gore 
giizergiihlarda yah~tInlan ta~ltlar arasmda t~lmacl tarafmdan en uygun ~ekilde yer degi~ikligi yaplhr. 

d) Valilik tarafmdan mesai/egitim saatleri degi~tirildigi takdirde ~lfnacI degi~en saat uygulamasma aynen 
uyar. 

e) Okul servis ta~ltlarl; okula uzakhk, cografi ve iklim ~artlarl dikkate almarak ogrencileri ders 
ba~langlcmdan yakl~lk 15 dakika once okula teslim edecek, ders bitiminden itibaren 15 dakika iyinde 
okuldan almarak evlerine teslim edilmeleri konusunda aksakhga meydan verilmeyecektir. 

f) Okul servis ~ltlarmm arkasmda "OKUL TASITI" yazlsml kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve 
~ekilde reflektif bir tabela bulundurulmahdlr. 

g) Okul servis ~ltlarmm kapllarl ~of6r tarafmdan aylhp kapatllabilecek ~ekilde otomatik (Havah, 
Hidrolikli vb.) olabilecegi gibi; ta~lt ~of6rleri tarafmdan elle kumanda edilebilecek ~ekilde (Mekanik) 
de oIabilir. Otomatik oldugu takdirde, kapIiarm aylk veya kapab oldugu §of6re optik ve/veya akustik 
sinyallerle intikal edecek ~ekilde olmahdlr. 

g) $of6r; ogrencilerin ta§ltlara binmesi ve inmesi Slfasmda, servis ~ltlarmm ogrenciler iyin tehIike 
olu§tunnayacak §ekilde duraklamasml saglar. 

h) Servis ~of6rii ogrenciyi indirirken ve bindirirken l~lkh DUR lambasml yakmak zorundadlr. 
(4) DCRETLENDiRME 

a) ilgili egitim ogretim yIil iyin UKOME tarafmdan belirlenen iicret tarifesi ve tarifede uyulmasl gereken 
kurallar uygulanlr, Ta§lmacl UKOME tarafmdan belirlenen iicret hadlerinin iizerinde ve uyulmasl 
gereken kurallarm aksine herhangi bir tasarrufta bulunamaz. 

b) Dcret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasmda ula§Ilabilir en yakm toplu ul~lm araCl ile 
gidilebilen giizergiihm uzunlugu dikkate ahnacaktlf. Ancak toplu ta§lma araylarl yok ise, ev ile okul 
arasmdaki ul~llabilir en yakm mesafe dikkate ahnacaktlr. Dcret hesaplanmasl km olarak tek gidi~ 
iizerinden hesaplanlr, donii§ is:in aynca km hesabl yapllmaz. Ortaya S:lkacak anJ~mazhklar durumunda 
mesafenin belirlenmesi iyin yetkili mercii iBB Toplu UI~lm Hizmetleri Miidiirliigiidiir. Belirlenen 
iicretler gidi§-donii§ is:in olup, devlet okullarl He ozel okullarm tiimiinii kapsar. 

c) 25 Km 'nin iizerindeki her bir km is:in UKOME kararl ile aynca belirlenen, iicret Have edilir. Koprii 
geyi~ iicreti toplam ogrenci saYlsma boliinerek fiyatlara ilave edilir. 

v) T~lmacl, ogrencilerden almacak ayhk/yIihk iicret iyin fatura verir. Ogrenci velisi, t~lmaclhk iicretini 
yIihk, pe§in veya kredi kartlyla Odemeye zorlanamaz. Ocretin yIlhk pe~in Odenmesinde UKOME 
tarafmdan belirlenen tarife iizerinden en az % 5 indirim uygulanlr. 

d) Karde§ indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynl okula gitmeleri halinde) birinci ogrenci tam, 
ikinci karde§ ogrenci %10 ve iiyiincii karde§ ogrenciden itibaren %20 indirim olarak uygulanlr. Karde§ 
indirimi yaplhrken UKOME karan ile belirlenen tam tarifenin altmda (en az %20 oranmda) indirim 
uygulanmasl halinde aynca karde§ indirimi uygulanmaz. 

e) Egitim ve ogretim yIlI boyunca resmi ve idari tatiller iicrete tabidir YanYII tatilinde iicret talep edilmez. 

f) T~lmacl ogrencinin ikametgiih degi§ikligi, okul degi~ikligi, okuma hakkml kaybetmesi, tedavisi umn 
siireli hastahk vb. hallerinde hizmet ahnmayacak siireye ili§kin servis iicretini iade etmek zorundadlr. 

SOZLE~MENiN stiRES! VE FESHi 
Madde 4- i~ bu sozle~me ilgili egitim ogretim siiresi boyunca ... / ... 120 ... ile ... / ... / 20.... tarihleri 
arasmda geyerlidir. Taraflar 15 giin onceden haber vennek suretiyle sozle~meyi sonlandlrabilirler. Ancak 
~Imaclhk hizmeti verilenin yazIlI talebi, yiiz klZartlCI sUylarm i~lenmesi, §of6riin giivenli seyahat yetisini 
kaybetmesi ve buna benzer hallerde bu siire beklenmeden sozle~me sonlandmhr. Bunun dl~mda bu siire 
beklenmeden sozle~menin sonlandmlmasl halinde sonlandlran taraf bu (ihbar) siirenin iicretini diger tarafa 
odemekle yiikiimliidiir. 
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OZEL HUKUMLER KONULMASI 
Madde 5- T~lmacI ve ogrenci velisi arasmda yapIlan ta~lma i~inin ozelligine gore yapIlacak kar~lhkh 
talepler yukandaki maddelere, ilgili yonerge ve UKOME kararlanna aykm olamaz. Bu sozle~me kapsammda 
ogrenci velisine ek mali ytiktimliiltik getirilemez. 

UYU~MAZLIKLARIN C;OZUMU 
Madde 6- i~bu Sozle~me, ta~lmacl ve ogrenci velisi tarafmdan paraflanml~ ekleri ile bir btittindtir. S6zle~me 
ile ekleri arasmda herhangi bir yeli~ki olmasl halinde, sozle~mede yer alan htiktimler geyerli olacaktIr. Bu 
sozle~me ile ilgili anla~mazhklarda istImbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. i~ bu s6z1e~me dl~mda 
taraflar arasmda herhangi bir s6z1e~me dtizenlenemez. Uyu~mazhk halinde bu sozle~me esas ahmr. 

SOZLE~MENiN iMZALANMASI 
Madde 7- Bu s6zle~me 7 (yedi) maddeden ibaret olup, ta~lmaCl ve ogrenci velisi tarafmdan .... I .... 120 ... 
tarihinde 2 (iki) ntisha olarak imza altma ahnml~tlr. 

EK: 
1. Ogrenci Velisi -T~lmacI ile T~lmada KullanIlacak Ta~lt Plaka Listesi 
2. Ogrenci Ve Ogrenci Velisi Bilgileri Listesi 

.... I .... 120 ... 

OGRENCj vEMsj 
Adl Soyadl 

jmza 
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.. .. 1 .... 120 ... 

TA$IMACI 
Unvam 

Ka,ejjmza 



EK-I: Ogrenci velisi -Ta~unacl ile ta~lmada kullamlacak Ta~lt Plaka Listesi a~agldaki gibidir. (Listeler 90klu ~ekilde kullamlabilir) 

No 
Ta~lmacl Ozmal Ta~lt 

Ta~lmacI A,h Soyadl 
Sozle~meli Ta~lm,cl (Var ise) 

Sozle~meli T'~lmacl Ad, SOY'Ol 
Siizle~mcli Ta~lmacl 

Plaka Listes! Ta~li Plaka Listes! imz. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 
\ 

'" 23 

24 

25 
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EK-2: Ogrenci ve ogrenci velisi bilgileri Listesi ~agldaki gibidir. 

No OGRENCi Am SOYAm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

TCNO VELi Am SOYAm 
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TELEFON 

Ta~ltnacJ 

K~e/tmza 

< , 
, 

" 




