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Terminal'e kendi araçlarıyla giriş İZİNİ 
OLMAYANLAR için: Kapıya ulaştığınızda lütfen
SST ile iletişime geçin, bir personel sizi içeri
sokacaktır.

MERKEZ OFİS : Ofislere ve sürücü bilet ofislerine park
alanından giriş yapılabilir (operasyon alanı değil)

TALİMATLAR

Çalışma alanlarında yanıp sönen(flaşör) 
ışıkları daima açın: herhangi bir aracı 
kullanırken tamamen görünür olmak her 
zaman çok önemlidir.

Terminale kendi araçlarıyla girme İZİNİ OLAN kişiler için:
Lütfen mevcut kuralları + güvenlik koordinasyonu sırasında
kabul edilen kuralları takip edin.

Terminalin trafik kurallarına uyun(harita ve 
güvenlik işaretlerine bakın: 
- Max hız limiti:20 km/h
- DAİMA YOL HAKKINI OPERASYONEL 

ARAÇLARA VERİN (örn. Forkliftler, 
treylerler,tren).

- Yaya yollarını kullanın
- Park etme sadece park yerlerinde veya 

yetkili alanlarda yapılabilir
- Diğer kurallar için lütfen trafik 

kurallarına uyun (örn. Emniyet 
kemerleri, kısa farlar vb.)

OPERASYONEL ALANLAR: Kapı 1 ve 3'ten erişim. Kimlik ile
tanımlama gerekli.
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ÖNCE GÜVENLİK



YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK (en az Sınıf 2):
OPERASYON ALANLARINDA.
Kirli veya çok kullanılmış Reflektörlü kıyafetler
yıkanmalı veya değiştirilmelidir Çünkü eğer
yeterince görünür değilse, Korumaya uygun
olmaz.

GÜVENLİK AYAKKABILARI (en az S2):
OPERASYON ALANLARINDA.
Eskimiş ayakkabılar değiştirilmelidir.

BARET:
ÇALIŞMA VE KALDIRMA İŞLEMLERİ SIRASINDA
Baretler sağlam ve kullanım ömrü geçmemiş
olmalıdır.

GENEL KURALLAR ACİL DURUM TALİMATLARI

SİGARA İÇMEK YASAKTIR, YANGIN ÇIKARACAK
VE HERHANGİ BİR YANGINA SEBEBİYET VERECEK
ŞEYLER KESİNLİKLE YASAKTIR:
- Terminal içindeki operasyonel alanlarda
(depolar, tehlikeli veya yanıcı malzeme
alanında, yakıt pompalarının yakınında ve
yukarıda belirtilen alanların 10 metreden
yakınında )
- Çalışırken
- Herhangi bir aracın içinde
- Herhangi bir binanın içinde

Acil bir durumda (yangın, duman, yanma kokusu, patlamalar, 
halsizlik vb.) Derhal SST'nin irtibat kişisini arayın. SST'nin 
irtibat kişisi ile iletişim kuramıyorsanız, lütfen (aşağıdaki 
adımları takip ederek) iletişime geçin:
- En yakındaki herhangi bir SST’nin personeli
- KAPI 1 (7/24): 39 040 9828490
- ASPMAO’nun operasyon odası: 800 43 53 11

YANGIN DURUMUNDA

Alevin etrafındaki kapıları kapatın.Dışarıdan duman / ateş 
gelmiyorsa, bir pencere açın ve kişilerin  dikkatini çekmeye 
çalışın. Dışarıdan duman / ateş geliyorsa pencereleri 
kapatın.Yardım beklerken yere yatırın ve Islak bir mendil ile 
burnunuzu ve ağzınızı koruyun

DEPREM DURUMUNDA

Güvenli bir yere git. Birşeyin altında durun: Örn: bir kapının 
altında ,sağlam bir masanın altında, düşebilecek pencerelerden 
veya nesnelerden uzakta durunBalkonların üzerinde durmayın 
ve asansörü kullanmayın. Dış alanlardan uzak durun: binalar, 
duvarlar, elektrik iletkenleri.Kepenklerin deprem sırasında 
bloke olmasını önlemek için açın . İlk sarsıntılar bittiğinde, 
binadan düzenli olarak çıkın.

SEL/TAŞKIN DURUMUNDA

Asansörü kullanmadan en üst kata gidin ve elektrikli cihazlardan 
uzak durun.Çevredeki alan tamamen su doluysa binadan 
çıkmayın ve acil durum gelene kadar yardım gelmesini bekleyin.

ŞİDDETLİ RÜZGAR DURUMUNDA

Bir binanın içinde pencerelerden uzak durun. Dış alanlarda 
elektrik iletkenlerinden, projektörlerden vb. uzak durun ve 
düşebilecek nesnelere dikkat edin.

Sakin olun ve kişisel inisiyatif kullanmayın.
Sadece gerekli nesneleri alın ve buluşma noktasına
kadar çıkış yollarını kullanarak düzenli bir şekilde çıkın
ve tahliye koordinatörlerinin talimatlarını izleyin.
Herhangi bir nedenle geri dönmeyin

ARAÇ KULLANIRKEN CEP TELEFONU
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. Cep
telefonu kullanırken dikkatinizin zayıf
olduğunu lütfen unutmayın(telefon
görüşmeleri, mesajlar, e-postalar); yayaların
cep telefonlarını sadece güvenli alanlarda
kullanmasına izin verilir.

ÇARPIŞMA/KAZA
ASILI YÜK

TAKILMA ,KAYMA

PARLAYICI

Çalışma saatleri içinde ,molalarda ve vardiya
öncesinde ; alkol kullanmak, psikoaktif ilaç veya
başka herhangi bir ilaç almak kesinlikle
yasaktır.
BU MADDELER HERKESİN PSİKOFİZİK
ŞARTLARINI DEĞİŞTİREBİLİR VE KAZA VE
YARALANMA RİSKİNİ ARTTIRIR.

ELEKTRİK TEHLİKESİ

İzinsiz fotoğraf çekmek kesinlikle yasaktır.

İzinsiz bir alana girmek ve operasyonel 
çalışan araçların yanından geçmek veya 
park etmek kesinlikle yasaktır.

Atıkların belirlenmiş alanların veya belirlenmiş
atık kutuların dışına atılması kesinlikle yasaktır.

SUYA DÜŞME 
TEHLİKESİ

KURALLARA UYULMAMASI DURUMUNDA CEZALAR:
1) İhtar
2) Terminale girme yasağı (geçici veya kalıcı)

NE SÖYLEMELİ: kim olduğun, nereden aradığın (ör. Ro-Ro
bölgesi, tren bölgesi, depolar, ofisler, vb.) Ve ne oldu.Sorularını
cevaplarken sakin kalmaya çalışın ve telefon numaranızı verin.

Hasarlı veya kullanım ömrü dolmuş ekipmanlar değiştirilmelidir.

Hastalık/rahatsızlık durumunda, yardım gelene
kadar hasta/rahatsız kişiye yardım edin.

TAHLİYE PROSEDÜRÜ

GENEL RİSKLER VE KKD


