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TANKER PLAKARTLAMA



 Fren sistemini devreye sokunuz, motoru durdurunuz ve mümkün ise şalteri kullanarak 
aküyü devre dışı bırakınız.

 Tutuşmaya sebep olabilecek kaynaklardan kaçınınız, özellikle sigara içmeyiniz ve 
herhangi bir elektrikli aygıt çalıştırmayınız.

 Olay, kaza veya taşınan madde ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi vermeye çalışarak 
uygun acil yardım hizmetlerini arayınız.

 Uyarı yeleği giyiniz ve uygun bir şekilde ikaz işaretlerini yerleştiriniz.

 Gelen yardım ekiplerine cevap vermek adına taşıma evraklarını hazırda bulundurunuz.

 Dökülen maddelerin üzerinde yürümeyiniz veya dokunmayınız. Üzerinize rüzgarla gelen 
havaya karışmış olabilecek gazı, dumanı, tozu, buharı solumaktan kaçınınız.

 Uygun ve güvenli olduğunda lastik, fren ve motor bölümlerindeki ufak ve başlangıç 
yangınlarını söndürmek için yangın söndürücü kullanınız.

 Araç ekibi, yük bölümündeki yangınların üstesinden gelmeye çalışmamalıdır.

 İlgili durumlarda ve güvenliyse, kabindeki ekipmanlar kullanılarak taşınan tehlikeli 
maddenin su kaynaklarına, kanalizasyon sistemine sızıntısı önlenmelidir.

 Kazanın veya acil durumun gerçekleştiği ortamdan uzaklaşın; olay yerinde bulunan 
insanlara oradan uzaklaşmalarını tavsiye ediniz ve acil yardım ekibinin tavsiyelerini 
dinleyip, uygulayınız.

 Taşınan maddeye maruz kalan kıyafetlerinizi ve taşınan maddelere karşı kullandığınız 
koruyucu ekipmanları kaldırınız ve onları güvenli bir şekilde bertaraf ediniz.
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YANGIN SINIFLARI



Yangın tesiste ise,

 Acil Durum Kriz Merkezi Başkanına haber veriniz.

 Tesis elektrikçisinin, tesis elektriğini kesmesi için bilgilendiriniz.

 Sıvı kimyasal madde sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

 Ambulansı (112), polisi (155), jandarmayı (156), itfaiyeyi (110) 
arayınız.

 Tesis dahilinde görevlilerin dışında herkesi, tesis dışında güvenli 
bölge olarak seçilmiş toplanma merkezinde bulunmalarını 
sağlayınız.

 Kendinizi tehlikeye atman yangına yakın yerdeki tüp ve diğer 
yanıcı/patlayıcı ürünleri uzaklaştırın.

 Şartlar uygunsa, uygun yangın söndürücü ile müdahale ediniz.

 Dumandan uzak durun, kendinizi tehlikeye atmayınız.

 Acil yardım ekipleri dışında bölgeye girişi engelleyiniz.

ACİL DURUM MÜDAHALE PLANI



Yangın bir araçta ise, 

 Acil Durum Kriz Merkezi Başkanına haber veriniz.

 Tesis elektrikçisinin, tesis elektriğini kesmesi için 
bilgilendiriniz.

 Eğer yangın büyükse, derhal itfaiyeyi (110) arayınız.

 Kesinlikle aracın motorunu çalıştırmayınız.

 Eğer tehlikeli değilse, yangına, rüzgârı arkanıza alarak 
yaklaşın, uygun yangın söndürücü ile müdahale ediniz.

 Dumandan uzak durun, kendinizi tehlikeye atmayınız.

 Eğer yangın motorda ise, şoförden kaporta kilidini 
açmasını isteyiniz.

 Kaportayı tam olarak açmadan önce, aradan içeriye 
doğru yangın söndürücüyü kullanınız.

ACİL DURUM MÜDAHALE PLANI
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