
Değerli Velimiz, 

 2021-2022 eğitim öğretim dönemi servis kayıtlarımız başladı. 
Öğrencimize en uygun güzergah planlamasını yapabilmemiz adına 25 Ağustos Çarşamba gününe kadar 

servis kayıtlarınızı gerçekleştirmenizi önemle rica ederiz. 

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yayınladığı Servis Taşımacılığı Yönetmelik ve Yönergelerini yakından 

takip ediyor; istenilen/önerilen her türlü uygulamayı hızlıca gündeme alıyoruz. Bu süreçte güncellenen ve 

hayata geçirilen tüm yönergeleri ivedi bir şekilde uygulayacağımızı bilmenizi isteriz.  

 COvid-19 sürecinde servis hizmeti verirken aldığımız önlemleri aşağıda dikkatinize sunarız: 

 -Öğrencilerimize servis hizmeti sağlayacak tüm sürücü ve rehber kadromuzun HES kodu aracılığı ile risk 

 kontrolü yapılmaktadır.  

 -Tüm sürücü ve rehberlerimizin aşıları tamamlanmış ve aşılanma durumlarını gösterir kartları 

 okula iletilmiş  olacaktır. 

 -Tüm sürücü ve rehberlerimizin öğrenci taşımacılığı hassasiyeti de göz önünde bulundurularak Pandemi 

 sürecinde yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylı eğitim süreci tekrar edilerek, okullar 

 açılmadan  önce tamamlanacaktır. 

 -Tüm öğrencilerimizin araca biniş esnasında rehber aracılığı ile ateş ölçüm kontrollerine devam 

 edilecektir. 

 -Tüm araçlarımızda öğrencilerimizin de rahatlıkla kullanabileceği el dezenfektanı bulundurulmaktadır. 

 -Tüm sürücü ve rehberlerimizin görev süresince maske takma zorunluluğunun bulunmasının yanı  sıra; 

 öğrencilerimizin de sağlıkları için maskelerini çıkarmamaları gerektiği rehberlerimiz aracılığı ile 

 öğrencilerimize hatırlatılarak takibi sağlanacaktır. 

 -Öğrencilerimizin her gün aynı koltukta yolculuk yapabilmesi için araç içi oturma planı düzenlenecektir. 

 -Tüm araçlarımız her gün servis hizmetine başlamadan önce kapı kolu, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, 

 emniyet kemeri tokaları vb. ortak kullanım yerleri rehber tarafından su ve deterjan ile silinecek,  15 

 günlük periyodlarda da detaylı dezenfekte işlemi yapılacaktır. 

 -Araçlarda klima iç hava sirkülasyon düğmesi sürekli kapalı durumda olacak, havanın uygun olduğu 

 durumlarda ön camlar açık olacak, uygun olan her fırsatta araç  içi havalandırması sağlanacaktır. 

Okul Servis Ofisinden Kayıt İçin: 

Okul içerisinde bulunan servis ofisimizde Öğrenci İşleri Sorumlumuz Ceylan Ayaz ile görüşme sağlayarak 
sözleşme ve kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.  İletişim : 0549 208 68 92 

Genel Merkez Aracılığıyla Kayıt İçin:  

0212 295 70 60 numaralı telefon hattından öğrenci işleri ekibimizle görüşerek kayıt işleminizi 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Tüm sorularınız için bizlere ilkemtur@ilkemtur.com.tr mail adresinden ya da 0212 295 70 60 numaralı 
telefon hattından ulaşım sağlayabilirsiniz. 13.08.2021 

  Saygılarımızla. 

 İlkem Turizm Taşımacılık A.Ş. 

 


