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Sayın Veli,
Çocuklarımızın güven içinde ve düzenli olarak okulumuza geliş ve gidişini sağlamak
amacıyla, hem sizlerin hem de çocuklarımızın bilmesi ve uyması gereken servis kurallarımızı
birlikte gözden geçirmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu kurallara titizlikle uyulması,
gün başlarken ve biterken yaşanabilecek olumsuzluklara çözüm getirecektir. Sorunları en aza
indirebilmek için yardım ve işbirliğinizi bekler, bilgilerinizi rica ederiz.
Ayşenur YAVUZ
Ana-İlk-Orta Okul Müdürü

Elif DURUKAN
Lise Müdürü

SERVİS BEKLERKEN
-

Saatinizin, aracın/servis şoförünün saati ile aynı olması için gereken özenin
gösterilmesi,

-

Öğrencinin servis alış saatinden 2 dakika önce bekleme noktasında hazır bulunması,
önemlidir.

-

Hava ve trafik şartları veya teknik sebepler servis aracının gecikmesine neden olabilir.
Gecikme olması durumunda (makul bir süreyi aşıyorsa) servisinizin rehber personeli
tarafından bilgilendirilmeniz sağlanacaktır.

Öğrencinin kapı önünde olmaması halinde öğrenci 2 dakika beklendikten sonra araç
hareket edecektir. Ancak bu bekleme süresi olağan dışı hallerde olabilecektir. Öğrencinin
her gün için böyle bir bekleme süresi olmamalıdır. Herhangi bir nedenle servisi
kaçırmışsanız öğrenciyi kendi imkanlarınızla servise en son binen öğrencinin bekleme
yerine veya doğrudan okula ulaştırmanız gerekecek, servis aracı geri dönerek öğrenciyi
almayacaktır.
YOLCULUK ANINDA
- Öğrenci servis ile ilgili kural ve düzenlemeleri bilmeli ve uyma konusunda
desteklenmelidir.
-

Araçlarımızda çocuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemerleri
bulunmaktadır. Bu kemerlerin takılması öğrencilerimizin emniyeti için bir
zorunluluktur. (Bu hassas konuda siz velilerimizin de bizimle işbirliği yapması son
derece önemlidir.)

-

Servis ortamı okul ortamının devamı niteliğindedir. Okuldaki disiplin kuralları servis
içerisinde de her öğrenci için aynen geçerlidir. Sınıftaki davranış şekillerini serviste de

göstermeli, sürücüye ,servis hostesine ve arkadaşlarına saygılı davranmalı, kaba ve
küfürlü konuşmamalı, diğer yolcuların haklarına ve güvenliğine saygı göstermelidir.
-

Seyir halindeki araçların camları hiçbir şekilde açılmaz, öğrenciler kendi
güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde camlardan dışarı sarkamaz, elini/kolunu
dışarı çıkaramaz.

-

Araçlarımızda yemek yenilip herhangi bir şey içilmesine, hijyen ve güvenlik nedeniyle
izin verilmeyecektir.

-

Araç tamamen durmadan yerlerinden kalkmamalılardır.

DİĞER KONULAR
-

Öğrencinin başka bir adrese gitmesinin istendiği durumlarda; gidilecek adres, servis
güzergahı üzerinde olmalı. O istikamete giden araç, kapasitesi uygunsa olumlu yanıt
verilebilecektir. Çünkü, araçta öğrencinin oturabileceği yer olması emniyet açısından
esastır ve isteğinizin bir gün önceden yazılı olarak okula veya servis büromuza
iletilmesi gerekmektedir.

-

Öğrencinin servis dahilinde (kimseyi rahatsız etmeden) elektronik oyunlar, cep
telefonu, müzik çalar v.b. gibi cihazları kullanması, bulundurması okul yönetiminin
iznine tabidir.

-

Servis içerisinde öğrencinin materyal kullanarak (kalem, makas vb.) ödev yapmasına
izin verilmez. Ancak öğrenci servis içerisinde okumak istediği bir kitabı okuyabilir.

-

Öğrencinin servise, evden bir yetişkin tarafından teslim edilmesi ve önceden okula
bildirilmiş bir aile üyesinin, mutlaka evin önünde bekleyerek öğrenciyi teslim alması
gerekmektedir. Ayrıca hosteslerimizin daire kapısına çıkmaları istenmemelidir.
Öğrenci, servise kendisi binecek ve tek başına inip eve gidecekse, bunun servis
bürosuna yazılı olarak bildirilmesi önemli ve gereklidir.

-

Öğrencilerin uygunsuz davranışlarla birbirlerini ve şoförü rahatsız etmemeleri esastır.
Bu tür durumlarda rehber personel, öğrencilere müdahale etmek ve okul yönetimini de
bu konuda bilgilendirmek zorunda kalacaktır.

-

Servis kurallarına uymayan öğrencilerin bu davranışlarının veli, okul idaresi, servis
sorumlusu işbirliğiyle çözülmesi önemlidir. Bu davranışların devamı halinde öğrenci
geçici veya sürekli olarak servis hizmetinden mahrum edilecektir.

-

Servisle alınış bırakılış saatleri değerlendirilirken, okul giriş çıkış saatleri, azami hız
limitleri ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulmalıdır.

-

Servis ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşandığında durumun servis sorumlusuna
(Ozan ANAY) ulaşılarak bildirilmesi gereklidir. Lütfen, ulaştırma görevlisi ve rehber
personel ile tartışmamaya özen gösteriniz.

-

Okula gelmeyecek öğrencinin servisine makul bir süre içerisinde haber verilmesi,
servisin zaman kaybını önleyeceğinden gerekli ve önemlidir.

-

Ayrıca uzun devamsızlıkların ardından, öğrencinin okula başlamasından bir gün önce,
servis şoförünüze haber verilmesi, aksamaları engelleyecektir.

