
 

 

       

BİLGİLENDİRME MEKTUBU-4 

YEMEK, ULAŞIM ve FORMA SATIŞ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER  

 YEMEK HİZMETİ 

 

Okulumuza yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerimiz, okulun ilk gününde sıkıntı yaşamamak için 

kesin kayıt günlerinde saat 09.00- 12.00 ve 13.00-17.00 arasında, yemek kartlarını, Taner Hall’da yer 

alacak olan “Yemek Hizmeti Standı”ndan edinebilirler. 

Öğrencilerimize öğle saatlerinde “ACI STUDENT CO-OP” ve “ACI KAFETERYA”dan öğle 

yemeği servisi yapılmaktadır. 

“ACI KAFETERYA” sadece öğle yemeklerinde açık olmakla birlikte, “ACI STUDENT CO-OP” 

hafta içi 08.00-17.00 arası servise açıktır 

Yemek hizmeti Okulmuş Gıda A.Ş tarafından sağlanmaktadır. 

 “ACI KAFETERYA”’dan yapılan yemek servisi tabildot (çorba, bir ana yemek, sebze, 

salata, yoğurt, tatlı) ve seçmeli yemek-günde üç farklı çeşit (tavuk şiş, adana kebap, 

lazanya, iskender döner, süprem soslu tavuk, mantı, tire köfte, tavuklu krep, tavuk 

şinitsel, beyti sarma, pilav üstü döner, ızgara köfte, tavuklu makarna, tavuk ızgara) 

olarak ikiye ayrılmaktadır.  

 “ACI STUDENT CO-OP”’ta ise altı farklı çeşitlilikte yemek sunulmaktadır.  

Bir veya iki ana yemek (tavuk döner, kestilla, köfte ekmek, tavuk şiş, adana kebap, dürüm 

döner), günün çorbası, pide çeşitleri, salata çeşitleri, ton balıklı sandviçin yanında tost, 

paketli gıdalar ve meyve satışları da mevcuttur. 

“ACI STUDENT CO-OP”’ta gazlı içecekler, şeker ve pizza satışı yapılmamaktadır. 

Tabildot yemeğin dışında, “ACI STUDENT CO-OP” ve “ACI KAFETERYA”’da toplamda her 

gün dört veya beş ana yemek çıkarılmaktadır. 

Not: Vejetaryen tarzında beslenen öğrencilerimize talepleri doğrultusunda Vejetaryen yemek temin 

edilmektedir. Ayrıca Glutensiz yemeklerimiz de istek doğrultusunda çıkarılmaktadır. 

Yemek ücreti okul ücretine dahil değildir. Öğrenciler daha önceden diledikleri miktarda yükleme 

yapmak suretiyle yemek kartlarıyla ödeme yaparlar.  

ACI’da öğrencilere sunulan yemeklerin sağlıklı ve kaliteli olmasının nedenleri: 

  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahiptir. 

http://www.wcs.com.tr/iso22000_kalite_nedir.htm 

 Konak Belediyesi tarafından hijyenik mutfaklara verilen “Beyaz Lale” ödülünü almıştır. 

 Her yıl bağımsız bir firmadan yemek kalitesini ve mutfak şartlarını bir üst seviyeye taşımak 

için denetleme yapmaları istenmektedir. 

 Her ay bir çeşit yemek Tarım Müdürlüğü’ne test edilmek üzere gönderilmektedir. 

 Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından mutfaklarımız düzenli bir şekilde her 

ay denetlenmektedir. 

 

http://www.wcs.com.tr/iso22000_kalite_nedir.htm


 

 

 

 Mutfaklarımızda görev yapan iki Gıda Mühendisi bulunmaktadır. 

 Yemek menülerimiz Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği 

Bölümü’nden Prof. Dr. Sedef Nehir El ile hazırlanmaktadır. Aylık olarak hazırlanan bu 

menülerin oluşturulmasında bir öğrenci temsilcisi ve okul doktorumuz yer almaktadır. 

 

 SERVİS HİZMETİ 

 
ACI’da öğrenci ulaşımı özel bir taşıma şirketi tarafından sağlanır. Okul Aile Birliği başkanlığında, 

veli temsilcilerinden oluşan “Okul Servisi Komisyonu”, MEB Taşıma Yönetmeliği’ne uygun olarak, 

her akademik yıl açılan ihale ile taşıma şirketini seçer. Servis güzergâhları her sene başında ihtiyaca 

göre belirlenir. 

 

2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı’nda ulaşım hizmetimiz Çağdaş Turizm ve Taşımacılık tarafından 

sağlanacaktır. Çağdaş Turizm yetkilileri, kesin kayıt günlerinde saat 09.00- 12.00 ve 13.00-17.00 

arasında Taner Hall’da yer alacak olan “Servis Hizmeti Standı”nda servis kayıtlarını yapacaklardır. 

Ödemeler peşin ya da kredi kartına taksit şeklinde yapılmaktadır.  

 

Güzergah ve ücretlerle ilgili bilgiye şirketin www.cagdasturizmtasimacilik.com   adresinde bulunan 

websitesinden ulaşılabilir. 

 

 FORMA SATIŞI 

 
Okulumuzda üniforma uygulaması bulunmaktadır. Öğrenciler, Resmi Bayram günlerinde, okulun 

açılış/ kapanış günleri ve idare tarafından duyurulan günlerde, okula “Resmi Okul Forması” ile 

gelirler. Öğrenciler, resmi forma günleri dışındaki günlerde, Veli-Öğrenci El Kitabı’nda belirtilen 

diğer okul formalarını giyebilirler.     

2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı’nda okul üniformaları ve beden eğitimi kıyafetleri, 6 Ağustos 2018 

itibariyle, hafta içinde 09.00 – 17.00 arasında, Rase Tekstil San. Tic. A.Ş.’nin 60/1 Sokak No:2 

Göztepe/İzmir adresli (İzmir Amerikan Koleji Alt Kapı karşısı- İzmir SEV Anaokulu kampüs 

girişinde) mağazalarından temin edilebilecektir. (Telefon: +90 (232) 285 7387).  

 

http://www.cagdasturizmtasimacilik.com/

