MİTUR TURİZM ACİL DURUM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
Mitur Turizm yetkilileri Vahit Çolak ve Musa Aydoğdu ile herhangi bir
sorunda yada bilgi almak için şahsen yada telefonla görüşebilirsiniz.
Vahit Çolak
GSM : +90 530 774 2668
Mail : Vahitcolak@mitur.com
Musa Aydoğdu
Gsm : +90 0530 774 26 66
Mail : maydogdu@mitur.com

Neslin Değişen Sesi İlköğretim Okulu’nun Acil Durum Planı kapsamında,
öğrencilerin servis araçlarında bulunduğu sırada olabilecek olağan üstü
durumlar karşısında Mi Tur'un izleyeceği prosedür aşağıdaki gibidir:
A-) GENEL BİLGİLER
1. Sürücü ve rehberlerimize, olağanüstü durumlarda müdahale edebilmeleri
için ilk yardım eğitimi verilmiştir.
2. GPRS sistemi ile elektronik olarak tanımlanan her aracımız 06:00-09:00 –
13:00-20:00 saatleri arasındaki hareketleri özellikle konum bilgileri ve hız
aşımları olmak üzere tüm bilgileri her gün düzenli olarak kontrol edilip
raporlanmaktadır.
3. Okulların açıldığı ilk hafta içinde servis aracında her öğrenciye ait aile
iletişim bilgilerini içeren bilgi formu bulundurulmaktadır.. Bu bilgi formu
doğrultusunda servis kaptanı / rehberi ailelerle iletişime geçer.
4. Okul servis şoförleri ve rehberleri kendi araçlarında bulunan çocuklardan
sorumludurlar.
5. Servis araçlarında kapalı şişelerde su ve bisküvi türü yiyecekler
bulundurulmaktadır.
6. Karlı günlerde araç depoları dolu vaziyette bulundurulmaktadır.
B-) OKULDA İKEN OLABİLECEK AĞIR HASARLI
SENARYOSUNA GÖRE YAPILACAK İŞLER
Okul idaresinin talimatları doğrultusunda hareket edilecektir.

BİR

DEPREM

C-) SERVİS HALİNDE İKEN OLABİLECEK DEPREM SENARYOSUNA GÖRE
YAPILACAK İŞLER
1. Araç sürücüleri, araç hareket halinde iken deprem ya da olağanüstü bir
durum olursa, olağanüstü durum bitinceye kadar araçlarını güvenli bir yere
park ederek, çocukları araç içinde tutacak ve olayın geçmesini
bekleyeceklerdir. Servis kaptanı bu durumda en kısa sürede servis şirketini
( Mi Tur) arayarak bulundukları yer ve durum hakkında bilgi verecektir.
2. Olağanüstü durum bittikten sonra, tüm servis araçları en kısa ve güvenli
yoldan kendilerine uygun olan bekleme noktasına ulaşmaya çalışacaklardır.
Tünel veya üst geçitlerden geçmeden önce yolun güvenliğinden emin
olacaklar ve geçiş mümkünse en kısa zamanda geçeceklerdir.
3. Öğrenci velisi servisin bulunduğu alana ulaşabilirse, “öğrenciler teslim
edilirken kimlik bilgileri kontrol edilip öğrenciyle yüzleştirildikten sonra teslim
edilecektir. Teslim edilen her öğrenci için “Teslim Tutanağı” imzalattırılacaktır.
4. Veli ya da “Öğrenci Teslim Formu” nda adı yazılı kişiler servisin bulunduğu
yere ulaşamazsa, servis kaptanı servis-okul ve şirket ( Mi Tur ) arasında
mevcut iletişim bilgilerini kullanarak, bu bilgiyi acil olarak iletecek ve okul
idaresinden ya da servis şirketinden (Mi Tur) aldığı talimat doğrultusunda
hareket edecektir.
OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SERVİS ARAÇLARININ TOPLANMA
NOKTALARI VE SERVİS NUMARALARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.
1,2 ve 3 nolu servisler
VADİ İSTANBUL OTOPARKI
4 ve 5 nolu servisler
HARBİYE TRT RADYO ÖNÜ
6,nolu servis
BAKIRKÖY BOTANİK PARKI
7 ve 8 nolu servisler
CNR FUAR OTOPARKI
17,10,11 vs 12 Nolu servis
NDS OKUL ÖNÜ
13,14 ve 21 nolu servisler
BEYLİKDÜZÜ BAUHAUS OTOPARKI
15 ve 16 nolu servisler
BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI OTOPARKI

