
 

 

 

 

 

Merhaba, 

 İçinde bulunduğumuz bu sektörde güvenli ve huzurlu bir ulaşım için varız 

sloganıyla kaliteli ve konforlu seyahati siz müşterilerimize sunuyoruz. Araçlarımız 

trafik mevzuatlarına uygun ve servis bakımları sürekli yapılmaktadır. Şoförlerimize 

Hizmet içi eğitimlerle sürekli eğitim desteği verilmektedir.  

Hizmet Politikamız; 

  Güvenilirlik 

  Yüksek Sorumluluk Duygusu 

  Sürekli Gelişime Olan İnancımız 

  Deneyimli ve Eğitimli Kadromuz 

  Kalite Bilinci 

Neden Yelki Turizm ? 

Kalite 

 Bakımlı, rahat ve güvenilir araçlarımız sayesinde öğrencimiz okuldan eve, 

evden okula seyahat ederken siz velilerimizin gözü arkada kalmasın. 

Deneyim 

 Yıllardır servis hizmeti veren Yelki Turizm işinde öncü olmayı başarmış ve 

bunu deneyimli ve uzman kadrosuna borçludur. 

Güvenlik 

 Her servis aracımızda öğrencilerimizin güvenliği için bulunan servis ablalarımız 

sayesinde öğrencilerimizin yolculuğu çok güvenli. 

İş Bilinci 

 Yıllardır sektörün içinde bulunan ve iş bilincine sahip deneyimli servis 

şoförlerimiz sayesinde öğrencimiz ne eve ne de okula geç kalmasın. 

 

 

 



 

 

 

 

HİZMETLERİMİZ 

Öğrenci Taşımacılığı 

 Öğrenci servis hizmetindeki öncelikli hedefimiz; çocuklarınızı, evlerinden 

uzaklaştıkları ilk andan itibaren anne ve babalarının eksikliğini hissettirmeden yeni bir 

güne taşımaktır. Çünkü biliyoruz ki, mutlu bir başlangıç verimli bir günün temelidir. 

   

 

 



 

 

 

 

Personel Taşımacılığı 

 Yelki Turizm, hizmet vermekte olduğu tüm firmaların personelini, ferdi kaza 

sigortası kapsamına alır. Personel taşımacılığı şartlarında belirtildiği gibi ekibimiz 

güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinden başarıyla geçmiş, en az 5 yıllık tecrübeye 

sahip sürücülerimiz ve lüks servis araçlarımız ile yol ve trafik stresini minimum 

seviyede tutacak şekilde oluşturulmuştur. Böylece deneyim sahibi, güler yüzlü 

personelimiz ile zamanında ve güvenli bir şekilde iş yerine ulaşım sağlanmaktadır. 

       

 

 



 

 

 

 

Araç Kiralama Hizmeti 

 Yelki Turizm olarak, müşterilerimizin kişisel ve kurumsal seyahat ihtiyaçlarına 

profesyonel çözümler üretmek amacıyla araç kiralama hizmeti de vermektedir. 

 Yelki Turizm, ayrıca tüm etkinlik ve organizasyonlarınıza çözüm ortağınız 

olarak; yüksek teknolojiye sahip araç filosu ile sizler için güvenli, kaliteli ve konforlu 

bir yolculuğu garanti eder. İş sağlığı ve güvenliği alanında uzman ve güler yüzlü 

kadrosu ile mutlu bir seyahat deneyimi yaşamanız Yelki Turizm’in öncelikli hedefidir. 

Lüks ve konforlu araçlarımızla keşfetmek istediğiniz yeni yerlere güvenle ve keyifle 

yolculuk ederken, sizlere her an destek olmaya hazır güler yüzlü personelimiz ve 

profesyonel rehberlik hizmetimiz ile yolculuklarınız için yeni anlamlar katacaksınız. 

     

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Müşteri Memnuniyeti 

Yelki Turizm olarak, hizmet kalitesini her şeyin üzerinde tutan bir çalışma 

ahlakına sahibiz. Bu nedenledir ki önceliğimiz; kaliteden ödün vermeden, öğrenci ve 

personel taşımacılığı alanında bulunduğumuz yeri korumak ve hedeflerimizi daha üst 

seviyelere çıkarmaktır. 

Yelki Turizm İle Asla Yolda Kalmazsınız! 

 

Saygılarımızla, 

YELKİ TURİZM 


