
 

Mutlu bir başlangıç verimli bir günün temelidir. 
İlkem Turizm olarak, önceliğimiz öğrencilerimizi 
evlerinden uzaklaştıkları ilk andan itibaren anne 
ve babalarının eksikliğini hissettirmeden yeni bir 
güne taşımaktır. 

1992 yılından itibaren müşteri memnuniyetini esas 
alarak, ideallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda 
alanında uzman kadromuz ve yüksek teknoloji 
donanımına sahip araç filomuz ile güvenli ve dakik 
bir taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Dev filomuz 
ile günde 50.000 kişiyi güvenle taşıyor ve daima 
kaliteli hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Öğrencilerin güvenliği için ön planda tutulan 
güvenlik sistemi ile velilere verilen online takip 
olanağı, İlkem Turizm olarak güvenliğe verdiğimiz 
önemi anlatır niteliktedir. Teknoloji ile güvenliği 
ortak paydada buluşturken İlkemsoft programı, 
firma genel merkezi, okul idaresi ve veliler 
tarafından öğrenci servis araçlarının online olarak 
kontrol edilmesine olanak sağlar. 
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İlkem Turizm olarak, 27 yıllık tecrübemize 
dayanarak sunduğumuz kaliteli hizmet 

ve “İlkem Konseptli Taşıma Modeli” 
ile bu büyük sorumluluğu günümüze 

kadar güvenle taşıdığımız gibi geleceğe 
taşımaya devam ediyoruz. Sınırsız hizmet 
anlayışımızdaki en önemli husus, öğrenci 

güvenliği ve veli memnuniyetidir.

İlkeli Taşımacılığın Adresi,
İlkem Turizm’ de Öğrencilerimiz

Daha Konforlu ve Güvenli Bir Yolculuğun 
Keyfini Yaşıyor!

Öğrenci Taşımacılığı Hizmeti’miz hakkında 
daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim 

bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. 

ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE 
GÜVENLE TAŞIYORUZ

ENTEGRE TEKNOLOJİ,  
İLKEMSOFT



GÜVENİLİR YOLCULUK
İlkem Turizm Genel Merkezi, trafikteki tüm araçlarını 
izleyerek; aracın hızını, konumunu, ulaşacağı konuma 

olan mesafesini online olarak kontrol etmektedir.

İLKEM ACADEMY
SÜRÜCÜ VE REHBER EĞİTİMLERİ

İlkem Academy güvenli bir ulaşım ortamı yaratmak için 
sürücü ve rehberlerini en az 5 yıllık tecrübeye sahip

bireyler arasından seçerek, düzenli aralıklarla iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimleri vermektedir.

VAKTİNDE ULAŞIM
Route Optimizasyonu sayesinde, öğrencilerimizin 
servisleri gidecekleri konumlara en kısa güzergah 

ile zamanında ve güvenli şekilde ulaşır.

ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIĞI
GÜVENCEMİZ ALTINDA

Öğrencilerimizin sağlığını korumak amacı ile
rutin olarak araçlarımıza dezenfektasyon işlemi

uygulanır.

Anlaşmalı okullarımızda bulunan yerinde yönetim 
ofislerimiz ile velilerimize anında geri dönüş sağlayan 
çözüm odaklı 360° iletişim olanağı...

YERİNDE YÖNETİM
OFİSLERİ

App & Play Store İlkem Turizm Uygulamaları

3 Farklı Sigorta Güvencesi

Özverili Hizmet, Güvenli Ulaşım

Kalite ve Konfor

Yüksek Teknolojili Araçlar

QR Kod Uygulaması

İç ve Dış Kamera Güvenlik Sistemi

3 Nokta Emniyet Kemer Sistemi

Dev Filo

Yedek Araç

Uzman Kadro

GPS Takip Sistemi

Route Optimizasyonu

Güvenli Online Tahsilat Sistemi

Entegre Teknoloji


