
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME 
 

Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın Taşımalı eğitim ihalelerindeki yaklaşık maliyet 
hesabına esas katsayılarda esnafımızın aleyhine sonuç doğuracak şekilde yapılan 
değişikliğin Federasyonumuzun teklifi olduğu yönünde duyumlar alınmaktadır.  

 
 Federasyonumuzun maruz kaldığı, gerçeği yansıtmayan bahsi geçen konuyla ilgili 
olarak esnafımızı doğru bilgilendirmek için açıklama yapmak gereği hâsıl olmuştur.   
  
 Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
taşımalı eğitimde kullanılan okul servis araçları ile ilgili maliyet hesabına esas 
olabilecek herhangi bir sözlü ve/veya yazılı talepte bulunulmamıştır.  
 

Ancak Bakanlık tarafından Federasyonumuza gönderilen 30.03.2020 tarihli ve 
83068516-140-E.6012857 sayılı yazıda aynen; 
 
 “Düzenleme çalışmalarındakullanılmak üzere, personel taşımacılığında kullanılan 
minibüs ve midibüslerin koltuk kapasitelerine göre sınıflandırılmış listesine ve bu listede 
yer alan araçların her türlü masraflar dâhil (şoför, bakım-onarım, sigorta vb.) km başına 
maliyetine ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli bilgilerin en kısa zamanda Genel Müdürlüğümüze 
gönderilmesi istenmektedir.  
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”  Denilmektedir.  
 
Yazı gereği, Federasyonumuzca ACİL DUYURU olarak 01.04.2020 tarihinde 

Odalarımıza konu iletilerek 03.04.2020 tarihine kadar Federasyonumuzun Faks/mail 
adreslerine ivedilikle gönderilmesi istenmiştir.  

 
Odalarımızdan alınan yazılar birlikte değerlendirilmiş,Milli Eğitim Bakanlığı Destek 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 06.04.2020 tarihli ve0954 sayılı yazımızla km. başına düşen 
ortalama maliyetbildirilmiştir.  

 
Federasyonumuz Başkanı Sayın Fevzi APAYDIN, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı 

Sayın Ziya Selçuk ile telekonferans görüşmesinde, katsayılardaki değişikliğin esnafımız 
üzerinde yarattığı olumsuz tabloyu bizzat aktarmış ve durumun düzeltilmesi yönündeki 
aciliyeti anlatmıştır.  

 
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına gönderilenBilgi Notunda; 
 
Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde tüm okullar 

tatil edildiği, bu nedenle, bu tarihten itibaren okul servis araçlarının çalışmadığı, servis 
taşımacılığının yapılamadığı, ekmeğini, emeği ve alın teriyle kazanan, geçim kaynağı sadece 
servis taşımacılığı olan, başka da bir geliri olmayan esnafımızın bu süreçte ekonomik olarak 
mağduriyet yaşadığı,  

 
Servis taşımacılığı yapan esnafımızın, yaşadığı mağduriyetten sonra gelir düzeyinin 

bir nebzede olsa asgari geçim şartlarına olanak sağlamasını beklerken, katsayı nedeniyle 
gelirinde yaşayacağı düşüşle hayal kırıklığına uğradığı, 

 
Bu nedenle, yaklaşık maliyet hesaplama formülünde güncellenen katsayıların yeniden 

değerlendirilmesi hususu,  
 
 
 
 



 
 
29.04.2020 tarihli ve 1117 sayılı yazıda; 
 
Covid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirlerden kaynaklanan borsadaki Brent varil 

fiyatlarında düşüş yaşandığı ancak okulların açılacağı yeni eğitim ve öğretim yılında 
akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmasının muhtemel olduğu, taşımacı esnafının taşıma 
fiyatları hesaplanırken şu andaki akaryakıt fiyatlarının birim fiyatların hesaplamasında dikkate 
alınması halinde bir dönem boyunca düşük fiyatlarla taşıma yapmak zorunda kalacakları ve 
mağduriyet yaşanacağı, 
 
 Salgın nedeniyle çalışamaz ve gelir elde edemez duruma düşmüş olan bu 
kapsamdaki esnafımızın daha fazla mağdur olmaması için akaryakıt fiyatlarındaki artışın 
taşıma fiyatlarına yansıtılmasının sağlanması yönünde çalışma yapılması hususları,  
 
 İletilmiştir.  
 
 Federasyonumuz Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte Kanunda 
açıklanan hem bağlı meslek odalarımızın hem de esnafımızın hak ve çıkarları doğrultusunda 
çalışmalarına devam etmekte olup, bunun aksi yöndeki duyumlara itibar edilmemesi gerektiği 
önemle duyurulur.  
 
 
 
 

 
 

        TŞOF 
 
 

 
 

 
 


