
 

  

T.C. 
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ 
 
 Tarih  : 21.08.2019 
 Sayı     : 2019 / 08 – 2 

 

Karar 2 : "S" plakalı okul ve personel taşıyan servis araçlarının ücretlerinin artırılması talebine ilişkin ALT 
KOMİSYON RAPORU. 
 

Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Odası “S” plakalı okul ve personel taşıyan servis 
araçlarının taşıma ücretlerinde artış yapılması talebine ilişkin alt komisyon raporu, 21 Ağustos 2019 
tarihli UKOME Genel Kurulunca incelenmiştir. 
ALT KOMİSYON RAPORU: Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Odası “S” plakalı okul ve personel taşıyan 
servis araçlarının taşıma ücretlerinde artış yapılması talebi UKOME Genel Kurulunun 17.07.2019 tarih ve 
2019/7-1 sayılı kararı ile incelenmek üzere alt komisyona sevk edilmiştir. 

Alt komisyonumuz tarafından yapılan incelemede Eskişehir il merkezinde 1329 adet tahditli ve ilçelerde 
440 adet tahsisli “S” plakalı servis aracı ile okul ve personel taşımacılığı yapılmakta olup, en son servis ücret 
tarifesi UKOME Genel Kurulunun 07.09.2018 tarih ve 2 sayılı kararı ile belirlenmiştir.  

Eskişehir Servis İşletmecileri Odasının 08.07.2019 tarihli yazısında öğrenci ve personel taşıyan servis 
araçlarının ücretlerinde %20 oranında artış talep edilmektedir. 

Alt komisyonumuzca yapılan incelemede TÜİK’in fiyat endeksleri değişim oranları, akaryakıt 
fiyatlarındaki değişim oranları, yedek parça sigorta ve amortisman giderlerindeki yıllık değişimler Servisçiler 
Odasının talep ettiği %20’lik zam talebinin fazla olduğunu göstermektedir. 

Ülkemizde ücretlilerin gelirlerindeki yıllık artış oranları servis ücretlerine istenilen %20’lik zam oranının 
altında kaldığı gerçeğiyle istenilen zam oranının uygulanması hayatın doğal akışına aykırıdır. 

Okulöncesi ve 8. Sınıfa kadar olan öğrenciler için rehber personele öğrenci başına 48 TL ödenecektir. 
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2019-2020 yılı eğitim öğretim dönemi çalışma takviminde sömestr tatillerinde 
yapılan düzenlemeler ile öğrencilerin çalışma takvimi 9 aylık süreçte 185.5 gündür. Okullarına servis araçları ile 
ulaşım sağlayan öğrencilerin okul servis ücretlerinin   ~%8 oranında arttırılması;  

 

OKUL SERVİSLERİ ÜCRET TARİFESİ ( %8 KDV DAHİL ) 
MESAFE (km) AYLIK YILLIK (9 AY) 

0 – 3 km 172 TL  1.548 TL 
0 – 6 km 182 TL  1.638 TL 
0 – 10 km 192 TL  1.728 TL 
0 – 15 km 202 TL  1.818 TL 

15 km’yi aşan her km için 7 TL / Ay 
Serviste Rehber Personel olması halinde öğrenci başına 48 TL ilave edilecektir. 

 
PERSONEL SERVİSLERİ ÜCRET TARİFESİ ( %8 KDV DAHİL ) 

ARAÇ CİNSİ GÜNDÜZ MESAİ VARDİYA 
Otobüs (0-10 km.) 165 TL 200 TL 
Midibüs (0-10 km.) 140 TL 185 TL 
Minibüs (0-10 km.) 125 TL 150 TL 
10 km'yi aşan her km için  6,75 TL   

 

Alt komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu servis araçlarında taşıma ücretlerinin ~ %8 
oranında artış ile belirlenmesi uygun görülmüştür. Konunun UKOME Genel Kurulunca karara bağlanmasını arz 
ederiz. 

KARAR: Konunun alt komisyondan geldiği şekli kabulüne, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içinde faaliyet gösteren “S” plakalı özel servis araçlarının ücret tarifesinin yukarıdaki tablolarda 
görüldüğü gibi düzenlenmesine, uygulamanın 02.09.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmasına; 
21 Ağustos 2019 tarihli UKOME Genel Kurulunca “oybirliği” ile karar verilmiştir. 

 
 

  


