
Öğrenci taşıma masraflarının ödenmesi hakkında açıklama 

 

 

www.ladadi.de 

Öğrenci taşıma yol masrafının ödenmesi için gerekli olan yeni başvuru formlarını Darmstadt-Dieburg Eyalet İlçesinin internet 
sayfasından 

https://www.ladadi.de/bildung-schule/schulen/schuelerbefoerderung.html  
veya ilgili okulun sekreterliğinden alabilirsiniz. 
 
Genel öğretim okullarının yıllık kart kullanan veya okul otobüsü veya taksi ile özel taşıma talep eden öğrenciler J-
başvuru formu ile başvuruda bulunurlar. 
J-başvurusu daha eğitim öğretim yılı başlamadan önce, ancak en erken eğitim öğretim yılının başlayacağı ilgili yılın 
01.04 tarihinde yapılabilir. 

 
Eğer başvuru formu önümüzdeki eğitim öğretim yılı için 15.05. tarihine kadar eksiksiz olarak doldurulmuş halde okul servisi 
bölümüne ibraz edildiyse ve Hessen Eyaleti Okul Yasası § 161 gereğince talep hakkı koşulları yerine getirilmiş ise, ödeme 
en geç ilgili yılın 01.08. tarihine kadar gerçekleşir. Tüm eğitim öğretim yılını kapsayan masraflar üstlenilir. 
 
Gerek duyulması halinde incelemek üzere kullanılan yol biletlerini talep etmekteyiz. Kullanılan biletlerin 2 yıl boyunca 
muhafaza edilmeleri gerekmektedir. 
 
Meslek okulu öğrencileri ve abone kartı (aylık kart, haftalık kart, günlük kart, tek biniş kartı) kullanıcıları yarıyıl 
başvurusundan yararlanırlar ve biletleri derhal ek olarak ilave ederler. 
Yarıyıl başvurusu en erken ilgili eğitim öğretim yarıyılının son bulmasının ardından yapılabilir. 

 
Bütün başvuruları lütfen gittiğiniz okul aracılığı ile Darmstadt-Dieburg Eyalet İlçesi okul servisi bölümüne, Jägertorstraße 
207, 64289 Darmstadt, iletiniz. Okul, başvuru formu üzerinde okula gidildiğini onaylar. 
 
Taşınma ve okul değişikliğini derhal Darmstadt-Dieburg Eyalet İlçesi okul servisine bildirmekle mükellefsiniz. Bir taşınma 
veya okul değişikliği durumunda Hessen Eyaleti Okul Yasası §  161 bağlamında daima yol masrafının ödenmesi için 
yeniden başvuruda bulunulması gerekmektedir. 
 
Başvuruların teslimi için son gün, eğitim öğretim yılının son bulduğu yılın 31.12 günüdür. 

 
Hessen Eyaleti Okul Yasası § 161 gereğince hak sahibi olanlar: 

 
1. İlköğretim Okulu öğrencileri 

 
Öğrencinin evinden yetkili ilköğretim okuluna giden en kısa mesafe (tek gidiş mesafesi) 2.000 m’ den fazla ise yol 
masrafının ödenmesi hakkı oluşur. 
 
2.   5. sınıf ve üzeri öğrenciler 
 

Sunduğu derslerin ortaöğretim sonunda okul değişikliği gerekmeksizin istenen mezuniyete ulaşılmasını mümkün kılan 
öğrenciyi kabul etmeye hazır en yakın okul için yol masrafının ödenmesi hakkı mevcuttur. Öğrencinin evinden okuluna giden 
en kısa mesafe (tek gidiş mesafesi) 3.000 m’ den fazla olmak zorundadır. 
 
Lise üst seviye öğrencileri için (G8’ de 10.-12. sınıflar ya da G9’ da 11.-13. sınıflar) Hessen Okul Yasası’ na göre yol 
masrafının ödenmesi hakkı yoktur. Yardım alanlarda eğitim ve katılım paketine göre bir hakkın mevcut olup olmadığı ilçe 

iş acentesi tarafından araştırılabilir. 
 
3. Mesleki okullardaki öğrenciler 

 
Yol masrafının ödenmesi şunlar için mümkündür: 
 
Meslek okulu temel öğretim (1. eğitim yılı) 
Mesleğe hazırlık yılı 
Mesleki temel eğitim yılı 
Tam gün okul yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlayabilen bir meslek teknik okulunun 1. yılı 
 
Burada da geçer olan: Öğrencinin evinden okuluna giden en kısa mesafe (tek gidiş mesafesi) 3.000 m’ den fazla olmak 
zorundadır. 
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Hak sahipliği ile ilgili genel bilgiler: 
 

Ev ile okul arasında 2 ya da 3 km altındaki bir uzaklıkta yol masrafları, sadece öğrencinin yaya olarak gidilecek yolu gitmesi 
ondan beklenemez ise üstlenilir. Bu örneğin, hastalık veya engellilik durumu ya da okul yolunun oldukça tehlikeli olması 
olabilir. 
 
Kabul edilen zaruri refakatçi kişiler için yol masrafları üstlenilebilir. 
 
Kabul etmeye uygun en yakın okuldan başka bir okula gidiliyorsa, sadece en yakın okula gidiliyor olması halinde 
oluşabilecek yol masrafı tutarına kadar, ancak en fazla gerçek okul yolu harcamaları kadar bir ödeme hakkı mevcut 
olmaktadır. Bununla birlikte koşul burada da mesafenin 2.000 m veya 3.000 m’ den fazla olmasıdır. 
 
Öğrenciler öncelikli olarak kamu ulaşım araçlarını kullanmak durumundadırlar. Yol masrafının üstlenilmesi ilgili en ucuz 
tarife dikkate alınmak suretiyle gerçekleşir. Bununla birlikte sunulan bütün indirim ve iskontolar dikkate alınır. Schülerticket 
Hessen ile bütün münferit durumlarda en ucuz tarifenin söz konusu olmadığına dikkat çekilir. Lütfen ilgili en ucuz 
tarife ile ilgili sorularınızIn olması halinde DADINA veya RMV’ ye başvurunuz. 

 
Eğer bir kamu ulaşım aracının kullanılması ilgili kişiden beklenebilir ise, özel motorlu taşıt kullanımı için masrafların 
üstlenilmesi hakkı söz konusu olamaz, Şayet kamu ulaşım araçlarının kullanılması mümkün değil ve beklenemez ise, o 
zaman bunun ders saatleri ve kamu ulaşım araçlarının kalkış ve varış saatlerinin, bekleme sürelerinin ve yayan yürüme 
zamanlarının bildirilmesi suretiyle gerekçelendirilmesi gerekir. Özel motorlu taşıt masrafları sadece okul servisi bölümü 
tarafından gerekli olduğu kabul edildiği andan itibaren üstlenilebilirler. Şayet özel bir motorlu taşıtla okul yol masrafını geçerli 
kılmak istiyorsanız, lütfen öncesinde mutlaka okul servisi bölümüyle bağlantıya geçiniz. 
 
Schülerticket Hessen i şu şekilde elde edersiniz: 
 

Schülerticket Hessen i HEAG mobilo GmbH’ dan edinirsiniz. Lütfen önümüzdeki yıl için eğitim öğretim yılı başlamadan önce 
zamanında elinizde olması için erkenden sipariş ediniz, mümkünse yaz tatili başlamadan önce. Schülerticket Hessen in 
ödenmesi için üç imkân bulunmaktadır. Ya bir kerelik veya aylık hesaptan çekme yöntemini tercih edersiniz, ya da nakit 
olarak ödersiniz. Nakit ödeyenler kartı şahsen müşteri merkezinden alırlar. 
 
 
 
Önemli bağlantı adresleri: 
 

DADINA     HEAG mobilo GmbH  RMV-Mobilitätszentrale Darmstadt 
Geschäftsstelle    Kundenzentrum   Am Hauptbahnhof 20a 

bahnGALERIE    Luisenplatz 6   64293 Darmstadt 
Europaplatz 1    64283 Darmstadt 
64293 Darmstadt 
 

Telefon 06151 36051 0    Telefon 06151 7 09 4168  Telefon 06151 36051 51 

info@dadina.de    Faks 06151 7 09 4500  Faks 06151 36051 55 

www.dadina.de    www.heagmobilo.de  www.dadina.de  
 

DADINA’ nın internet sayfasında yolculuk biletleri ve fiyatları ile ilgili bütün bilgiler ayrıca Schülerticket Hessen için sipariş 
formu bulunmaktadır. Schülerticket Hessen için sipariş formu oradan doğrudan da indirilebilir. 
 
Okul taşıma masraflarının ödenmesi ile ilgili bütün sorularınız için okul servisi bölümünde aşağıdaki görüşme partnerleri 
hizmetinizdedirler: 
 

Darmstadt-Dieburg Eyalet İlçesi 
Okul servisi bölümü 
Jägertorstraße 207 
64289 Darmstadt 

Schulservice@ladadi.de  

 

İlgili kişiler aşağıdaki telefon 
numaralarından 
erişilebilirler: 
06151 / 881-2237  
06151 / 881-2240  
06151 / 881-2241 
06151 / 881-2245  

 

Darmstadt-Dieburg 
Kaymakamlığı okul 
servisi sekreterliği  
06151 / 881-2231 

Buradan eğitim ve katılım paketi dâhilinde lise üst seviye için öğrenci taşıma masraflarının üstlenilmesi hakkında bilgiler 
edinebilirsiniz: 
 

Darmstadt-Dieburg Eyalet İlçesi 
İlçe İş Acentesi  
Jägertorstraße 207 
64289 Darmstadt 

Telefon: 06151 / 881-5000 
info-kfb@ladadi.de  
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