TARİH:31.03.2020

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENCİ SERVİS KAYIT FORMU VE
TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME NO:

*GİRNE KOLEJİ – AKÇAL EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.
*Bu bölüm YİRMİDÖRT TURİZM LTD.ŞTİ. tarafından doldurulacaktır
GÜZERGÂH
ARAÇ NO
ÖĞRENCİ KODU

SÖZ. KAYIT VE
TARİHİ

AYRILIŞ TARİHİ

ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ
Ad Soyad:
Doğum Tarihi:
Cinsiyeti:
Öğrencinin
Sağlık
Problemi:
Anne / Baba
Beraber:

☐Erkek
☐ Var
☐ Yok
☐ Evet
☐ Hayır

☐ Kadın

T.C. Kimlik
No:
Sınıfı:
Kan Grubu:

……….. Rh………

Varsa:
Sürekli Kullandığı İlaç(lar):
Ayrı İse Kim İlgileniyor

☐Anne
☐Baba

ADRESİ BİLGİLERİ
Adres:

Telefon No:

ANNE BİLGİLERİ

BABA BİLGİLERİ

Ad Soyad:
T.C. Kimlik No:
Eğitim Durumu
Meslek:
Kurum/Şirket Adı:
e-mail Adresi:
Cep Tel:

Ad Soyad:
T.C. Kimlik No:
Eğitim Durumu:
Meslek:
Kurum/Şirket Adı:
e-mail Adresi:
Cep Tel:

İş Adresi:

İş Adresi:

AD SOYAD

ACİL DURUMDA ARANACAK KİŞİLER
YAKINLIĞI
TELEFON NUMARASI

1
.
2
.
1. Taraflar: Taşıtıcı/Veli ile taşıyıcı Yimidört Turizm Gıda Ve Tic.Ltd.Şti. aşağıdaki
şartlarda anlaşarak iş bu sözleşmeyi imzalamışlardır.
2. İş bu sözleşme okul servis araçları hizmet yönetmeliğinin hükümlerine uygun olarak
düzenlenmiştir.
3. Öğrencilerimiz okula sağlıklı bir şekilde ve zamanında gidebilmesi açısından, öğrencinin
belirlenen saatten 5dk. Önce hazır olması gerekmektedir.
4. Servis sürücüsü veya rehber evin zilini çalarak servisin geldiğini haber vermez.
5. Öğrenciler okul giriş saatinden önce, sabah yukarıda belirtilen ikametgâh adresinden
alınır. Okul çıkışından kesinlikle alındıkları adrese bırakılır.
6. Öğrencinin gün içinde velisi tarafından alınması halinde veya değişik bir adrese
bırakılması istendiğinde, veli bu durumu ulaşım müdürü ya da servis sürücüsüne
bildirmek zorundadır.
7. Öğrenci tarafından araca verilecek zararlardan veli sorumludur.
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8. Uzun süreli adres değişikliğinde velimiz talebini servis ofisine yazılı olarak bildirmek
zorundadır.
9. Öğrenci servis esnasında okul idaresi ve Yimidört Turizm Gıda Ve Tic.Ltd.Şti.’in
ortak olarak belirlediği kurallara uymak zorundadır.
10. Servis aracına öğrenci ve öğretmenlerden başka herhangi birisi alınmaz.
11. Taşınan öğrenciler üç farklı sigorta güvencesi altındadır.(Kasko, Trafik ve Öğrenci Ferdi
Koltuk Sigortası)
12. Öğrenci taşıma süresi 1 eğitim yılı için geçerlidir. Ancak;
a. Uzun süreli hastalık halleri ve okuldan herhangi bir sebeple ayrılma durumunda
ayrıldığı ay sonu itibariyle ücret tespiti yapılır. İhtilaf vukuunda İstanbul
Mahkemeleri yetkilidir.
b. A bendindeki haller haricinde servisten ayrılmak veya ara vermek kalan servis
ücretinin tamamını ödemeye engel teşkil etmez.
13. Ücretler aylık olarak ……….. taksitle tahsil edilecektir. Ödemeler ilgili ayın 5. Gününe
kadar yapılmalıdır. Ödemeler şirket tarafından bildirilen IBAN numarasına havale olarak
ödenir ve araç sürücüsüne ve rehberine elden ödeme kesinlikle yapılamaz.
14. Adres değişikliklerinden doğan ücret farklılıkları değişiklik tarihinden itibaren geçerli
olarak yeniden düzenlenir.
15. Velinin servis hakkında istek ve dilekleri olur ise bu isteğini okul ulaşım müdürüne
bildirir.
16. Araç içerinde huzursuzluk ve şiddet eylemlerinde bulunan öğrencinin taşınmasında
Yimidört Turizm Gıda Ve Tic.Ltd.Şti. sarfınazar edebilir. Bu hususta veliye telefon ile
bilgi verilmesi yeterlidir. Velinin bilgilendirilmesine rağmen öğrencinin hal ve
hareketlerinde düzelme mevzubahis olmaz ise, iş bu sözleşme tek taraflı olarak
Yimidört Turizm Gıda Ve Tic.Ltd.Şti. tarafından feshedilebilir. Bu halde tüm yıl için
ödenmesi gereken taşıma ücretini veli ödemekle yükümlüdür. Öğrenci velisi bu hususu
sözleşmenin imzası ile kabul ve taahhüt etmiştir.
17. Yıllık servis hizmetimin VUK. ve diğer kanun ve hükümler gereği hizmetin ifası halinde
aylık olarak faturalandırılmasını kabul ediyorum.
18. Ücretler taşıyıcı firmanın tespit ettiği ve taşıtıcıya tüm özel hizmetleri dahil (yüksek
primlerden ödenen 3 farklı sigorta, koltuk sayısından az öğrenci taşınması, lüks araç
kullanılması, gezi ve uzman personel kadrosu, otoban ve köprü geçiş ücretleri vb.
ücretler taşıtıcıdan ilave olarak alınacaktır.) tebliğ edilen liste fiyatı üzerinden vergiler
dahil ………………………….……….. TL
(………………………………………………………………………) PEŞİN alınacaktır.
19. Taraflar yukarıda belirtilen ödeme miktarı ve ödeme koşullarını kayıtsız şartsız kabul
etmiştir. Yimidört Turizm Gıda Ve Tic.Ltd.Şti. servis ücretinin belirtilen tarihte
ödenmemesi durumunda 1(bir) gün önceden haber vermek kaydıyla servis ücretini
durdurmaya hak kazanır.
20. Yimidört Turizm Gıda Ve Tic.Ltd.Şti. eğitim dönemi boyunca öğrencinin servis
sürücüsünde, rehberinde ve aracında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
20 maddeden oluşan işbu Sözleşme, aşağıda yazılı taahhütname 2 (iki) nüsha olarak …..
…/……/......... Tarihinde imza altına alınmış olup, birer nüshası taraflara teslim edilmiştir.

TAAHHÜTNAME
1.

Öğrenci taşıma süresi bir eğitim yılı için geçerlidir.
a. Eğitim dönemi başlamadan önce 31.08.2020 (bu tarih dâhildir) tarihine kadar velisi
bulunduğum öğrencinin okuldan kaydını aldırmam halinde öğrencinin servis iptal
talebimde, yaptığım ödemenin hesabıma iade yapılmasını kabul ve taahhüt ediyorum.
b. 01.09.2020 – 30.09.2020 tarihleri arasında velisi bulunduğum öğrencinin okuldan kaydını
aldırmam halinde öğrencinin servis iptali talebimde kullanılan bedel düşüldükten sonra
kalan tutar üzerinden %20 kesinti yapılarak bir ay içerisinde yaptığım ödeme hesabıma
iade edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.
c. 01.10.2020(bu tarih dâhildir) tarihinden sonra servis iptali halinde herhangi bir iade
yapılmayacağını kabul ve taahhüt ediyorum.01.10.2020 tarihinden itibaren dönem sonuna
kadar gelecek tüm kayıtların, iptali halinde iade yapılmayacağını kabul ediyorum.
d. (d bendi istisnadır)Mücbir sebeplerin var olması halinde (Mücbir sebepler: Ağır hastalık,
Ölüm, Sel, Yangın, Doğal Afet, İl dışı ikametgâh değişikliği, Uzun tedavi gerektiren bir
hastalık)hallerinde iade talebinde bulunmam halinde bir ay içerisinde %20 kesinti
yapılarak ödemenin hesabıma iade yapılmasını kabul ve taahhüt ediyorum. Okuldan
atılma halinin mücbir sebep olarak kabul edilmeyeceğini biliyorum.(Mücbir sebepler d.
Maddesinde geçen ifadelerle sınırlıdır.)
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e.

2.

Her ne olursa olsun, velisi bulunduğum öğrencinin okul kaydının silinmesi ve servis iptali
halinde kredi kartı ile defaten veya her bir taksit için ilgili bankaca kesilen komisyon
bedellerinin ve vermiş olduğum senet ve senetlerin vadesinde ödenmemesi halinde,
protesto masrafı ve ihtarname giderlerinin tarafıma yapılacak ödeme iadesinden mahsup
edilmesini kabul, taahhüt ve muvafakat ediyorum.
1.maddede yazılı şartlar dışında servis ücretinin iadesi talebinde bulunmayacağımı ve bakiye
servis ücretini defaten ve nakden ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum. Servis hizmeti verildiği
ayın içerisinde velisi bulunduğum öğrencinin servis hizmeti iptalini istemem halinde o ayın hizmet
bedelini tam olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
TAŞIYICI
(Firma)

TAŞITICI
(Veli)
Ad Soyad İmza
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