
Anaokulu Öğrencilerimizin Servislerde Uymaları Gereken Kurallar 

Sayın Velilerimiz, 
Öğrencilerimizin okula ulaşım/servis hizmeti Köker Turizm firması tarafından sağlanacaktır. 

Araçlarda bulunan koltukların tamamında üç noktalı emniyet kemeri ve çocuklar için yükselticili oturma 
koltuğu mevcuttur. 

Hizmetin sağlıklı, güvenli ve verimli sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi 
gerekmetedir. 

1. Köker Turizm yetkilisi tarafından planlanan servis hat/güzergahına göre ilgili servis aracı, şoför ve
rehber personel bilgileri okul başlamadan 5 gün önce Velilerimize SMS ve e-Posta ile iletilecektir. 

2. Araç şoförleri ve rehberlerince; Köker Turizm yetkilisi tarafından planlanan servis güzergahı, araç
ile güzergah gezilerek, öğrencilerin alış saat tespitlerini yapılacaklardır. Ayrıca okul başlamadan 
önceki hafta sonu; Velilerimiz ile tanışacaklar ve gerekli bilgilendirmeyi yapılacaklardır. 

3. Çocuklarımızın servis kullanım hizmeti okul açılış günü, servis hizmeti akşam okul çıkışı ile başlayacak
olup, servis kaydı bulunmayan öğrenciler kesinlikle servis araçlarına alınmayacaktır. 

4. Servis kullanımı için, bildirilmiş olan öğrenci adresinizde değişiklik olması halinde durumu en az 10
(on) gün önceden yazılı olarak Anaokulu Müdürlüğü’ne bildirmeniz gerekmektedir. Adres değişikliği 
sonrası yapılacak servis değişikliği talepleriniz ise; araç kapasitesindeki durum gözönüne alınarak, 
uygun olması halinde karşılanabilecektir. 

5. Çocuklarımızın araca binip oturmalarından itibaren emniyet kemerlerini takmaları zorunluluğu daha
önce sizler tarafından çocuklarımıza öğretilmesi araçta bulunan rehber personelinemniyet kemeri 
takmak konusundaki görevini daha da kolaylaştıracaktır. 

6. Servis araçları evlerinize varış süresinden yaklaşık 5 (beş) dakika önce, servis görevlileri tarafından
rutin olarak cep telefonunuzdan aranacaksınız. Söz konusu arama, yaklaşık beş dakika sonra evinize 
varılacağını bildirmek amacıyla yapıldığından bu aramayı yanıtlamaksızın meşgule almanız, servis 
gelmeden en az 2 (iki) dakika önce öğrencinin hazır olmasını sağlamanız gerekmektedir. 

7. Böylece, yaşları gereği yavaş hareket eden çocuklarımız; servis geldiğinde serviste bulunan
arkadaşlarını ve servise henüz binmemiş olan arkadaşlarını bekletmemiş olacak ve okula zamanında 
ulaşacaklardır. Servis biniş noktasında bulunmayan öğrenci için bekleme yapılmaksızın, güzergaha 
devam edilecektir. 

8. Günlük olarak farklı adreslere bırakılma veya farklı adreslerden alınma talepleri karşılanmayacaktır.
9. Öğrencimizin, herhangi bir nedenle sabah servise binemeyecek olması halinde; araç şoförüne servis

hareket saatinden en az 30 (otuz) dakika öncesinden haber vermeniz, servisi kullanmayacak olan 
öğrenci için araçta bulunan diğer öğrencilerin daha fazla seyahat etmeksizin okula ulaşımlarını 
sağlayacaktır. 

10. Velinin; öğrencisinin akşam servisine binmemesini istemesi halinde, önceden Anaokulu
Müdürlüğünün bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, Anaokulu Müdürlüğünce öğrenci 
teslim edilecektir. 

11. Araçlar okuldan ayrıldıktan sonra, güvenlik açısından öğrencilerin kendi duraklarından başka yerde,
araçtan alınmasına izin verilmeyecektir. 

12. Öğrencilerimizin, servis aracında herhangi bir eşyasının kalması durumunda, konuya ilişkin olarak
araç rehberine/şoförüne ve okulumuz ilgili birimlerine bilgi vermeniz yeterli olacaktır. 

13. Öğrencilerin, servis ile ulaşım esnasında yanında çeşitli yiyecek ve içecek maddelerini (şeker,
çikolata, sakız, cola vb.) getirerek, seyir halindeki araçta tüketmesi bazı tehlikeli durumlar 
yaratabileceği gibi, söz konusu yiyeceklerin arkadaşlar arasında paylaşılmasının da bazı alerjik 
rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olacağını unutmayınız. 



14. Öğrencinin okul çantasının içine sığmayacak malzemelerin (oyuncak, kitap vb. gibi) servis rehberine 
teslim edilmesi araç seyir halinde iken oluşabilecek olumsuz durumları önleyecektir. 

15. Öğrencilerimizi servis aracında kavga etmemesi, kötü konuşmaması, arkadaşlarını ve sürücüyü 
rahatsız edici davranışlarda bulunmaması gerektiği konularında uyarmanız,onların daha keyifli 
seyahat etmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, öğrencilerin servis aracına vereceği maddi hasarlar 
velileri tarafından tazmin edilecektir. 

Çocuklarımız için gerekli hassasiyeti göstereceğiniz inancı ile işbirliğiniz için teşekkür ederiz.  
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