
SERVİS KAYIT TARİHİ, TAŞIMA ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 

 Servis kayıtları için son tarih: 26.08.2022’dir. Bu tarihten sonra servis kaydı alınmayacaktır.

 Servis kayıtlarının yukarıda belirtilen tarihe kadar yapılması, servis planlaması için önemlidir.

Öğrenci taşıma işimizi yapan firma bundan sonraki taşıma işini yapamayacağını belirttiğinden dolayı

yeni eğitim öğretim yılı için öğrenci taşıma işi yapan tur şirketlerinden teklifler alınarak ve okul aile birliğinin 

de içinde olduğu komisyon marifetiyle yüz yüze görüşmeler yapılarak öğrenci taşıma işimizi yapmak üzere 

“Yeni Angora Turizm Taşımacılık Otom. İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti” ile sözleşme imzalanmıştır. 

Vakıf Yönetimince kampüs alanı içinde tahsis edilecek bir mekânda, servis talebinde bulunan her bir 

veli ile taşıyıcı firma arasında münferit taşıma sözleşmesi yapılacaktır.  

2022-2023 öğretim yılı için belirlenen mesafeler ve yıllık taşıma ücretleri (Fiyatlara KDV dâhildir) 

a. 0-5 km: (Çok Yakın Mesafe) 7.640,00TL

b. 5-10 km:(Yakın Mesafe) 10.125,00TL

c. 10-15 km:(Orta Mesafe) 11.810,00TL

d. 15-25 km:(Uzak Mesafe) 12.740,00TL

e. 25 km ve üzeri:(Çok Uzak Mesafe) 13.800,00TL

LGS ve YKS kursları, hafta içi salı ve perşembe günleri 15.55-17.30 hafta sonu ise cumartesi 08.30-

15.00 saatleri arasında düzenlenecektir. Bu kurslara katılacak öğrenciler için servis hizmeti verilebilecektir. 

Etüt ve kulüp çalışmalara katılacak öğrenciler, saat 17.30 den itibaren okuldan alınıp daha sonra 

belirlenecek olan hatlara bırakılacaktır. Bu servislerde öğrenci sayısı en az 10 olmalıdır. Bu hizmetten 

yararlanan öğrenciler eğer servise kayıtlı değillerse dönemlik 1.000,00-TL ücret ödeyeceklerdir. 

Yüklenici Hafta sonu Cumartesi günleri de 8. sınıf ile 11-12. sınıflar için LGS ve YKS kursları 

düzenlenecektir. Bunlardan yararlanacak öğrenciler de sabah 08.20’de derslerinde olacak şekilde okula 

getirilecek ve öğleden sonra 15.00’den itibaren evlerine dönüş için okuldan çıkış yapacaklardır. Burada 

uygulanacak sabah alım-akşam bırakım güzergâh birleşimi de her bir öğrencinin en uzak mesafe için araba 

içinde 75 dakikadan fazla süre geçirmeyeceği şekilde ayarlanacaktır. Yüklenici, hafta içi ve sonu vereceği bu 

hizmetler karşılığında en fazla ilgili hat ücretinin %30’u kadarını talep edebilecektir. 

Tahsil edilen taşıma ücreti karşılığı fatura ve tahsil makbuzu, yüklenici tarafından yasal süresi içinde 

tanzim edilerek öğrenci velisine ulaştırılacaktır. Yüklenici, taşıma ücreti tahsilinde ve hizmet karşılığı fatura 

tanzim edilip ilgilisine verilmesinde araç sahipleri ile öğrencileri/velilerini doğrudan muhatap kabul ederek bu 

sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerinden kurtulamaz.  

Taşıma ücreti tahsilatının tamamının ya da bir kısmının belirlenen tarihlerde mümkün olmaması 

durumunda bu meblağ, taşıma sözleşmesinin tarafı olmayan Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel 

Okulları veya komisyonlarından talep edilemez hiçbir şekilde rücu edilemez.  

Şehir içi gezilerde servis kullanan öğrencilerimizden ücret talep edilmeyecek, servis 

kullanmayan öğrencilerimizden ücret talep edilecektir.  

Servis ücretleri için UKOME’nin Eylül 2022 sonrası alacağı zam kararları aynen uygulanacaktır. 

Taraflar mücbir sebep sayılacak durumların meydana gelmesi halinde servis ücret değerlendirmesi 

yapılacağını peşinen kabul ederler. 


