
T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Destek Hizmetleri Genel Mudurlugu 


Say! : 79523799-10.03-E.I063663 15.01.2018 
Konu : Okul Servis Arac;;lannm (:ail~tIr1lmasma 

ili~kin Usul ve Esaslar 

........ .... ............ .... V ALiLiGiNE 
(II Milll Egitim Miidiirliigii) 

ilgi a) 10/0112018 tarih ve 710751 sayJiI Makam Oluru, 

Okul servis arar;:lannm ta$lma faaliyetlerini diizenlemek amaclyla ir;:i~leri Bakanllgl 
koordinasyonunda Bakanltglmlz, Ula~tlllna, Denizcilik ve Haberle~me Bakanilgl ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanhgmm payda$! oldugu "Okul Servis Arar;:lan Yonetmeligi" 
25/10/2017 tarih ve 30221 saYlli Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiirurliige girmi$tir. 

Okul Servis Arac;;lan Yonetmeliginin 8 inci maddesi (6) nCI flkrasmda; "Okul 
servislerinin c;;all~tIr1lmasma ili~kin usul ve esaslan belirlemeye Milli Egitim Bakanhg! 
yetkilidir" hiikmii nedeniyle ilgi (a) Makam Oluru ile "Okul Servis Arar;:lannm 
(:ail~tIr1lmasma ili$kin Usul ve Esaslar" hazlrlanm!$tlr. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Salih AYHAN 
Genel Mudur 

EK: Usul ve Esaslar (12 sayfa) 

DAGITIM: 
B Plan! 

Adres: AtJtUrk HI\-,. No:% Kal :3 C[lloK Ll6648 K l zl l ~y/i\N IC\R)\ Hilg i i~· il1 : O. YILDIZ iVl illi Egitim Uzm. y,-tl 
L::h.:ktronik Ag: \.\'W W.ll k'h.gov. (C Tel 0(.11 2)41.1 1496 

e-posta' dhgl1l_Ina Iihi/!ll ":l ! ..:r,~~t 11H.:h.gnv.lr )'ab On I 2) ·1IX 047(; 

Bu evrak guvc nli clcktrolli k illlza de imzalanrm.LIr. https:llev raksurgu .meo.go v. Lr adresi ndcn b65e-1413-39da-a 29f-5d33 kodu de Ley it edil ebiliL 

http:https:llevraksurgu.meo.go
http:11H.:h.gnv.lr


T.e. 
MiLL! EGiTIM BAKANLIGI 


Destek Hizmetleri Genel Mudurlugu 


SaYI : 79S23799-10.03-E.710751 10.01.2018 
Konu : Okul Servis Ara91anmn C;ali~tJrllmasIna 

ili~kin Usul ve Esaslar 

BAKANLIK MAKAMINA 

Okul servis ara91annm ta~lma faaliyetlerini duzenlemek amaclyla i9i~leri Bakanligl 
koordinesinde BakanllgllTIlZ, Ula~tlrma , Denizcilik ve Haberlqme Bakanligl ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanllgl'ntn payda~ 1 oldugu "OkuJ Servis Ara91an Ybnetmeligi" 
2511 0/20 J 7 tarih ve 30221 sayill Resmi Gazetede yaYlmlanarak yUrurlUge girmi~tir. 

Okul Servis Ara91an Ybnetmeliginin 8 inci maddesi (6) nCI flkrasmda; "Okul 
servislerinin 9ali$tlnlmasma i1i$kin usul ve esaslan belirlemeye MilE Egitim Bakanltgl 
yetkilidir" hLikmLi nedeniyle "0kul Servis Ara91anl11n C;ali~ttrllmasma ili~kin Usul ve 
Esaslar" hazlrlanml~tlr. 

MakamlarInIZCa da uygun gbrLilrnes i halinde olurlannlza arz ederim. 

Salih AYHAN 
Genel MLidUr 

EK: Usul ve Esaslar (12 sayfa) 

Uygun g6rLi~le arz ederim. 

Ferda YILDIRIM 

Mustqar Yardlmclsl 


Uygun gorU$le arz ederim. 

YusufTEKiN 

MListe$ar 


OLUR 

10.01.2018 


Ismet YILMAZ 

Bakan 


Adrcs AI,]lUrk BI,. No()~ Kal3 CBlok 1)6M~ KlzJi <ly/AN KAR,.\ Bilgi i~ ill : elmer YiLDrZ ,'v1ill i l.'g it im U7n1. '{rd . 
ElektJ onik Ag: \.\'\\,W .1TII.'h guv.rr Tei: O('<12HI 3496 
C-r'l(bta: dhgl1l Ill ~'i h i / nl~lkfi,( mt' h ..b!"(l\ .Ir F.l k.<: () ( 12) ~ IX OJ 711 

Bu ev rak glivcllll clcklronik illl'. ilc Im zalanll1 l ~ ll r. hnps: //evraksll rgll.mcb gov.lr adr'cs indell 48e2 -21c9-34f7-a6e8-1 e86 kodu ile leyil edilcbi lir. 



OKUL SERVis ARA<;LARININ <;ALI~TIRILMASINA iLi~KiN USUL 
ESASLAR 

niRiNci nOLUM 

Ama~ ve Kapsam, ve Tammlar 


Amalt ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu ve Esaslann amacl; okul ve zorunlu kapsamlOda 
bullman lerin faaliyetlerini ve hale getirmek amaclyla okul 

.ya1!~tm ili~kin ve belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Usul ve Esaslar, 10/2017 tarih ve 1 sayIil Resm! 
yaYlmlanan Servis Ara.ylan YonetmeJ 8 inci maddesinin nCI flkraslOa 
dayamlarak 

Tammlar 

MADDE 3- (1) Usul ve 

b) 
c) 

l~lm, 

d) , Ogrencilerin bir ucret 

e) Komisyonu: 


f) veren 



iKiNCi BOLOM 

Okul Ara~lannm Belirlenme Sii ve 


Sozle~meye ili~kin Hiikiimler 


Komisyonun <;::ah~ma Esaslan 

MADDE 4

Ta$lrnaCIYI tespit korn
yogunlukla ahmr. 

edilir. Kararlarda 
yazarak irnzalarnak 

isyonu 
e$it 

okul 
halinde 

Muhalif 

ba$kanhgll1da toplamr, 
ba$kanll1 bulundugu 

kar$l oy 
oy 

kornisyon 
yogunlukta 

kararlanndan 

Okul Servis Ara~larmm Tespitine Hazu'hklar 

MADDE 

(1) Okul Servis Ara~larmm <;::ah~tmlmasmda Tahmin EdHen BedeHn Tespiti 

Tahmin bedel; Kanunllnun 
nci kaydlyla 

okul tarifedeki 
len 

bunun dayanaklannm gasterilir ve evrak 
saklamr. 

(2) Onay belgesi 

Servis ta$lrnaclhgl yah$tJrrna 
tahmin 

belirtilir. 

(3) Sartnamelerin verilmesi 

yah$tJnna haZlrlal11r ve 
Iiklerine 

(4) i~lem dosyasmm diizeolenrnesi 

i$ler bir i$lem duzenlenir. BlI dosyada 
ahnacak onay I), tahmin edilen bedele ili$kin hesap 

ve ekleri, ile saklanmasmda diger 
bulunur. 



(5) ilan 

ilYin teklif en az 7 
veya mUlki 

milli mUd tirl tikI erini n 
duyurulur. 

(6) ilanlarda buiunmasl zorunlu hususlar 

t~in niteligi, . ve miktan, 
b) $artname ve eklerinin 
c) yaJ usulle 

tcminata ili~kin tutar, 
Isteklilerden aJ'anIlan belgelerin oldugu. 

(7) Teminatlar 

ta~llna katIlacak I~rn edilen mm 
teminat alimr. Ta~lmacldan iJe taahhtit hizmetlere 

sozle~me bedelinin kesin teminat bedeli aiImr. Teminat olarak; 
Turk kabul editir. tutar okul birl yatmllr. irnzalandlktan 
soma 5 i~ ic;:inde edilir. teminat 
hukumlerine uygun olarak sona ermesinden itibaren 3 i~ gunu iyinde ta$lmaclya 

Okul Servis AralYlan Ta~lma hinc Katdabilme Sartlan ve istenilen Belgeler 

MADDE 6

Tebligat iyin beyam, irtibat iyin telefon numaraSl, varsa numarasl ve 
elektronik posta 

b) halinde yah~tlI'llmaSl i~inin yaplldlgl 
odasl veya meslek odasma kaYltl! oldugunu 

halincle mevzuall ki~iligin sicile 
sanayi oclasmdan yah~tm ili$kin ilanrn yapddlgl yI! iyerisinde alrnml~ 

ki$iligin sicile kaYlth olduguna dair 
d) dair banka 
e) birinin adma tescilli olduguna 

fotokopileri 

Okul Servis Araci Olarak C:;::ah~tm]acaklann Tespiti 

MADDE 

\) Oku\ komisyonu ontinde 
tekliflerini s6z1ti olarak yapIlJr. 

teklif eksiltme usultinde yah$tlrma; i landa belirtilen saati 
komisyon ba$kam, isteklilerin teminat verip olduklanl1l 



birinin ta~lmacl adma tescilli oldugunu 
bildirir. Kattlamayacaklarm beige ve teminatiannm 

kararla~tlflhr. Bu i~iemler, istekliler bir tutanakla edilir. 
ylkartJ lir. 

imzaya ve daha sonra, Slra tekliflerini beiirtmeye 
l!r ve teklif sahipleri tarafmdan 

'Ill'. Bundan sonra Slra ile tekli 
i~inden isteklilerin durum 

eksiltme tlltanagllla hr ve imzalan alimr. i1gilinin imzadan yekinmesi halinde durum aynca 
belirtilir. Okui yah~tll1na i~inden yeniden teklifte 

4) slrada, yap dan indinmin anla~lhrsa; isteklilerden 
huzurunda son tekliflerini yazlll olarak ldirmeleri Daha once okul 

yah~tJrma yekilmi~ olanlar durumda 
tarafmdan n bulunana 

azam! uy 

kararlal'l mahaHi mUlki 

veya vekiline, 
itibaren 10 gun 

okul yah~ttrllmasl l~me 

istekli son tekliflerinin gortilmedigi 
imzaiamamasl halinde aym usuHe okul servisi imasl 

Soz)e~me imzalamada Ta~lmacldan [stenilecek 

MADDE 8

dair 
dair 

yah~tJracaklan rehber ve ~oforlerin 

belgesi, 
19in en az yedi 

ilgili 

duzenlenen egitim 
sonunda 

k) Ta~lma yapacaklan karayollan 
motorlu arac;lar sorumluluk 

I) arayiann ruhsat fotokopilerini, 

zorundadlL 



Sozle~rne irnzalanrnaSI 

MADDE 

usulOyle okul «al!~tmlmasl 

sozle~meye baglal11L Sozle~meler idare hazlr1amr ve komisyon ba~kanl ile 
komisyonca i~i verilen . tarafmdan imzalamr. Sozle~melerin notere 

zorunlu d Sozle~menin bir 
esas olup, 7 nci kapsammda iki tiy egitim ogretim 

yapJ!masma karar verilen durumlarda, yIllarda farkl odenip 
irtilir. Fiyat fark! kararla~tJrllmaSl halinde ise odenecek fark 

komisyonca tespit istekliye ve bildirilir. 
5 II Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu~lan Kanununun nci maddesi 

bir onceki artl~ halinde 

onceki ylla gore Fiyat Endeksinde 
meydana olamaz. 

Sozle~rnenin Feshi ve iptali 

MADDE 10

iyinde; 

Kanununun 
bir 

SUylar 
maddelerdeki sUylardan birinden mahkum 

ugraml~ htikmtin aylklanmasmm brrakJlmasma karar verilmi~ 
Kanununun 81, 1 103, I 105, 109, I 190, 191, 

sUylardan hUktim giymesi devam bir kovu~turmasl 

bulunmaSI ya kovu~turmasl uzla~mayla neticelenmi~ olmasl, 
c) $oforlerin 

davram~larda 

yaymlar bulundurdugunun, ~ofOr1erin ve personellerin egitim ve ogretim 
ortamml olumsuz etkileyen davram~larda bulundugunun tespiti 

d) Ta~lmacmm htikUmlerinde ongortilen ytiktimltiltiklerini yapdan yazdi 
bildirime yenne 

Yiiriirliik 

yIlll1l11 doneminden 
olmak 

Yiiriitrne 

MADDE 1 Bu ve ylirOttir. 



EK-l 

ONAY BELGESi 

Tarih: .,.1.. 

Okul 
Usulii 

~ekli ve 

Teminat 

Yukanda 
. , . ..1, , . .i, .... 

1$1Dll1 

Soyadl 



EK-2 


EKSiLTME TUTANAGI 

................................... Makam111111 .... / .... / .... tarihli ve ...... sayill oluru ile, 
M"d"l"i'j" .... . .. . .. ... ... . .. . .. . . . . ... .. ... .. . ..... ... . . .. . . . .. . ... ... .. ... . . . .... ... .. .. ...... .. ... .. u ur u5 une alt 

okul servis ta~lmaclligl yapacak araylann belirlenmesi iyin olu~turulan komisyonumuz 
...... / .... .I...................... gtinti saat ... / .. . 'de Okul MtidtirlUgtinde toplanarak; okul servis 
ta~lmaclligl iyin ba~vuranlann belgelerini inceleyerek okul servis ta~lmacllIgll1a katdmaya 
hak kazananlar . .................. ile okul servis ta~lmacllIg) i~i iyin teklif alinmaya ba~lanml~tIr. 

VERiLEN TEKLiFLER 

S.NO ADI SOYADI VERiLEN TEKLiF (TL) iMZA 

1 

2 

3 
I 

4 

5 

6 

7 

8 

Yapdan okul servis araCl ta~lnmasl i~ine katilan ki~ilerin en son verdikleri fiyatlar 
yukanda ylkartJ!ml~ olup, okul servis ta~lma i~inin en dti~tik fiyatl veren 
.................. . ... . ...................... . .. . ... ' e verilmek lizere karann allllmasl!1a ve alll1an 

karann mtilkli idare amirinin onayma sUl1ulmasll1a komisyonumuzca oy birligiyle karar verildi . 
.. .. .I ..... .! .... 

KOMiSYON BA$KANI DYE DYE 

OKULMDoDRD Okul-Aile Brl. B~k . Ogretmen 

DYE VELi DYE VELi DYE 

VAKIF TEMSiLCisi (VARSA) 

OLUR 

I I 
. . .• :' • • •. 1 •• • •• 

Adl Soyadl 

OnvaJ1l 



T.e. 
................... VALILIGI 

MiLL! MUDURLUGU 

OKUL ARA<;::LARI 

Madde 1- Sozle~menin Taraflan 

bir tarafta ........................................................................ (bundan sonra 
an!lacaktlr) ile ........................................................... (bundan soma 

olarak amlacaktlr) arasmda a~aglda ~artlar akdedilmi~tir. 

Madde 2- ili~kin 

1. 	 adresi: .......................................... . 


no : ............................................ .. 


no : .......................................... .. 


Elektronik adresi (varsa): ............................................................ dir. 


adresi .......................................................... olup 


Tel no: .............................. . 


Faks no: ........................... .. 


posta . ......................................................... dir. 


iyinde elden 
posta yollarla da bildirimde 

Madde 3-SozJe~menin Konusu 

20... ogretim 

................................................................okulunun 

komisyonu ve ta~lmaC1 tarafmdan 

belirlenen ve del's gen 

gotUrillmek Araylan kapsammda 

yapilmasldir. 



Madde 4-Sozle~menin Bedeli 

Bu . toplam bedeli. ............... (rakam ve yazlyla) ............... dir. 


Madde 5-Ta~lmacmm ~artlarl ve Yiikiimltiltikleri 

a) Ta~lmacmm ~artlarI 

(1) Ta~lmacJlar (ttizel olmasl ~irket ve kooperatiflerde 
kurulu liyeleri, diger ki~ilerde ise tlim ortaklan ve bu ki$ilikleri temsiI ve 
yetkili ki$iIer) 26/9/2004 tarihli ve Ttirk Ceza Kanununun tincti maddesinde 
belirtilen stireIer ve htikmtin aylkIanmaslI1l11 blrakIlmasma karar 

a) DevIetin gtivenligine kar~l sUylar, anayasal ve bu dtizenin i~leyi~ine 
sWylar, zimmet, irtikap, rti~vet, hlrslzhk, dolandmcIilk, sahtecilik, gtiveni kottiye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat kan~tlrma, kan~t1rma, sUytan kaynaklanan mal 

degerlerini aklama veya kayakydlk mahkum olmamak, 
b) Tlirk Kanununun 81,102,1 ,104,105,109,179/3,188,1 

nci maddelerindeki sUylardan hUkUm giymemi~ olmak veya devam 
kovu~turmasl bulunmamak da kovu~turmasl uzla~mayla neticelenmemi~ 

veya MilE KuruJunca Devletin milE kar$l 
bulunduguna karar veri len yapl, olll~um tiyeligi, iltisakl 

bulunmamak, 
haiz oImasl 

b) Ta~lmacmm yiikiimliiHikleri 

(1) Ta$lmacIJar; 

a) ve yocuklann oturarak, glivenIi ve bil' yo1culuk yapmalanl1l 
tedbirleri taahhtit ettigi yere kadar valiliklerce okul ayIll~ 15 

dakika once okula blrakmak ve saatinden 15 ( onbe~) dakika sonra okuldan 

b) Rehber bulundurmak, 
c) tamammm veya bil' [11m btiytik~ehir beIediyesilbelediye smlrIan 

iyerisinde geryekle~mesi halinde; ~ehir iyinde izlenecek gtizergiih iyin ilgili btiyUlqehir 
beIediyesindenlbeIediyeden izin belgesi almak, 

akdine yah:;;anlann, guvenlik 

d) MesIek KuruIu~!an Kanununun 
nci maddesi uymak, 

e) Ta~man 
1) Okulunun 
2) sUreIi 
3) Okuldan aynlmasl 
4) (he! izin belgesinin 

ta~mmaktan vazgeymesi durumunda varsa kalan 
Her egitim-c)gretim yIimda yah~tlracaklan 

arayiarm plakalanm ve her ttiriti 
bildirmek, 

g) Okul verilerini, okul 
yonetimi, kolluk 

Karayollan Kanunu, Karayollan Trafik 
I sayIll yaYlmlanarak 

Ara9ian Yonetmeligi'nin 4. maddesinde belirtilen ve mevcut mevzuat ile -,,'-',,_,,__, 



Wm yasal ylikilmlUlliklere bulundurmaYl, komisyonun / 
okulun zaman bu denetlemesine / tutmak ile yilkilmlildilrler. 

slmrian dl~ma/dl~ll1dan yapdan okul hizmetleri i<;:in; yapllacak 
veya ~ehir iyi olmasll1a olarak ta~lmaCI aynca Ula~tlrma, 

Bakanhgll1ca yolcu ta$lmaclligl yetki 
olmahdlr. 

bu maddede belirtilen ve yam sira mevzuatta okul 
olarak belirlenmi~ diger ~art ve uymak zorundadlL 

ve Rehber 

a) ve rehber 9. 
ozelliklere 

ve kamu adabma uygun ogrencilerle 
olacaklar, saygl slmrlanm 

b) yapan servis silri1ctilerinin ve aralannda tartl~mamalan, 
ve bak1$lanyla ogrencileri taciz ogrencinin geli$imini kow yonde 

ya da davram~larda bulunmamalan Bu tlir davranan ve 
ihtara gerek kalmadan Komisyonu tarafmdan gorevlllden 

c) silri1cilleri ve rehber personel, iken sigara iymeyecekler ve 
bilgilendirme dl$mda goruntu ve ses yall$tIrmayacaklardlL 

Ta$lmaclYl Tespit ve silrUcU tarafmdan belirlenecektir. 
hangi suretle ve kalabaltk giizergahlar 

takdirde 
en uygun 

e) ya da Valilik tarafmdan 
saat uygulamasma aynen 

f) lerin araylara binmesi ve trafikteki diger arayiann 
olu$turmayacak ~ekilde amaclyla DUR 

mutlaka yak!lacaktlr. 

Okul servis ara<;:lan; okula cografi ve iklim $artlan dikkate 
okula teslim edecek, evden 

almarak 

ayakta ve 



yerine getirilmemesi durumunda tek 
taraf11 olarak 

1) komisyonun onaYI olmadlkya bu dayah hak ve 
ytiktimlilluklerini hiy temlik, devir ve ciro isim ve unvan 

i) Ta~lmacl, okulun mesai iyinde zorunlu ve gerekli gorilldtigu zamanlarda 
kullamlmak aray temin 

j) ara91arma Komisyonun onayladlklannm dl~mda, (ta:;>lt surtictistintin 
bindirilmeyecektir. 

ilgili 
sahip olmalan 

aydabilmesi komisyonunca uygun 

Madde Ucret 

a) ylll1k gibi ayl1k (en 9 

ayhk/yIlhk ticret 19m belge-makbuz, fatura 

kabul edilir. 

teminat ...... (rakam ve bu 
olarak ........... (rakam ve .......................... kesin 

Madde 8- Sozle~menin Feshi Ve iptali 

a) UVL.lvJl 20 ... -20 ... ytll sonu ile sona erer. 

b) ~ofOrlerin ve Kanununun 
53 tincli maddesinde belirtilen stireler geymi~ dolaYl bir 

daha slireyle hapis cezasma glivenligine kar~l 
sU9lar, Anayasal , milll savunmaya 
devlet slrlanna iltikap, rti~vet, dolandmcillk, 

edimin fesat 
kan~tlrma, degerlerini aklama veya kayakylhk ve aym Kanunun 

Dokunulmazllga Kar~1 ba~"kh ikinci Klslm Boltimlinde 

c) htikmtin aylkianmaSll110 blraklimasma karar bile 
Turk Kanununun 81, 1 I 104, 1 109, 1 , 1 190, 191, 227 



maddelerindeki sUyJardan hUkUm giymesi devam olan bir 
buiunmasl da kOVU$tunnaSI uzla$mayla nelicelenmi$ oImasl, 

d) Ta~lmac!lann, Soforlerin ve Personellerin ahlaka ve adaba ayklfl 
davram$larda bulundugunun, genel ahlaka ve adaba aykm ve yazlll 
yaymlar bulundurdugunun, egitim ve ogretim 

ortarmm 

yuktirnltiltikIerini 

Mlinde 

Madde 9- HllSllslar 

Ogrenci ta$lmaclhgl yapan amy Ta$lmaclYI Komisyonunca belirlenen ve 
olarak biJdirilen muhtay ta~lmakla 

b) olmasl halinde okul yonetiminin gordtigU bir noktada firma okulda 
araylann takibinden sorumIII ve okul diyalogun amaclyla bir yetkiliyi 
okulda Okul binasma ve gorevli yetkili 

personeli ve 
kullanmak vs. davram$larda 

c) Okullarm ve ogrencilerin durumlanna gore, bu belirtilmeyen hususlar 
uygulanabilir, madde maddeler edilebi 

Madde 10- Anla~mazbklarm C6ziimii 

Bu htiktim tatbikinden dogabilecek 
Komisyonu ve yoztimlenememesi durumunda 
mahkemelerince yoztilecektir. 

Madde 11- Ytirti 

Bu taraflarca imzaland 
ibaret olan bu ve Ta~lmaC! tarafll1dan tam olarak 

okunup anla$I1dlktan soma ................ . altma almarak (....... nUshasl 
ve ta$lmacl) altkonulmu$tur. 


