
ACİL DURUM TEDBİRLERİ 

1-NORMAL TRAFİK KOŞULLARINDA 
 

Tünele Girmeden Önce:  

 

• Yakıt durumunuzu gözden geçirin 

 

• Radyonuzu açın ve tünel içi trafik uyarını dinleyin. 

 

• Farlarınızı yakın. 

 

• Güneş gözlüklerinizi çıkarın. 

 

• Trafik ışık ve işaretlerine dikkat edin. 

 

• Hızınızı belirtilen limitlere göre azaltın. 

 

• Aracınıza uygun şeride kullanın. 

 

Tünel İçinde:  

 

• Önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir mesafe bırakın. 

 

• Saatte 70 km. olan hız sınırını aşmayın. 

 

• Şeridinizi takip edin, gereksiz şerit değiştirmeyin. 

 

• Acil durumlar haricinde duraklama yapmayın. 

 

• Trafik ışık ve işaretlerine uyun.  

• Tünel çıkışında dikkatli olun,girdiğiniz noktaya göre hava koşulları(sis,yoğun 

yağmur,kar,kaygan zemin vb.) farklı olabilir. 

2-TRAFİK SIKIŞMASI DURUMUNDA 

İkaz lambanızı yakınız.  

Yavaş gidiyorsanız veya duruyorsanız bile ara mesafeyi koruyun. 

Trafik ilerleyemiyorsa aracınızın motorunu durdurmadan önce sol şeridi boş bırakacak şekilde 

park ediniz. 

Radyodaki ve tünel içindeki mesajları dinleyin. 

Tünel görevlilerince verilen talimatlara veya değişken mesaj işaretlerinde verilen talimatlara 

uyun. 

3-DİĞER ARAÇLARIN KAZA YAPMASI DURUMUNDA 

Dörtlü uyarı lambalarınızı yakın. 

Aracınızı sağ şeride almaya çalışın.  

Trafik ilerleyemiyorsa aracınızın motorunu durdurmadan önce sol şeridi boş bırakacak şekilde 

park ediniz. 

Motoru durdurun. 

Aracınızdan çıkın. 



Yaralılara ilk yardım yapın ve bir acil durum istasyonundan yardım isteyin. 

 

4-ARACINIZ ARIZALANIRSA 

Dörtlü uyarı lambalarınızı yakın. 

Aracınızı en sağ şeride yanaştırmaya çalışın. 

 

Aracınızın motorunu durdurun. 

Aracınızdan çıkmadan önce trafiği kontrol edin. 

En yakında bulunan acil yardım telefonundan Tünel Kontrol görevlilerine ulaşın. 

 

Yansıtıcılı Trafik Üçgenini en uygun yere koyun. 

 

En yakınınızda bulunan Acil Çıkış Kapısı veya yan tünel geçiş yolunda bekleyin, yardım en 

kısa sürede gelecektir. 

5-ARACINIZDA YANGIN ÇIKARSA 

 

Dörtlü uyarı lambalarınızı yakın. 

 

Mümkünse aracınızı Tünelin dışına çıkarın. 

 

Mümkün değilse aracınızı en sağ şeride yanaştırmaya çalışın. 

Aracınızın motorunu durdurun. 

 

Kontak anahtarını ve eşyalarınızı araçta bırakarak derhal aracı terk edin. 

 

En yakında bulunan acil yardım telefonundan Tünel Kontrol görevlilerine ulaşın. 

 

Aracınızda veya en yakın Acil Yardım Kutusunda bulunan yangın söndürme tüplerini 

kullanın. 

 

Varsa yaralılara yardım edin. 

 

Mümkün değilse hemen DUMAN YÖNÜNÜN TERSİNE doğru en yakın Acil Çıkış Kapısını 

kullanarak dışarı çıkın. 

6-BAŞKA ARAÇTA YANGIN ÇIKARSA 
  

Dörtlü uyarı lambalarınızı yakın. 

 

Aracınızı mümkün olduğu kadar güvenli bir mesafede durdurun 

 

Aracınızı en sağ şeride yanaştırmaya çalışın sol şeridi boş bırakın. 

 

Aracınızın motorunu durdurun ve asla geri dönüş yapmayın. 

 

Aracınızdan inmeyin. Eğer acil durum için inmeniz gerekiyorsa Kontak anahtarını ve 

eşyalarınızı araçta bırakarak derhal aracı terk edin. 

 

En yakında bulunan acil yardım telefonundan Tünel Kontrol görevlilerine ulaşın. 

 

Aracınızda veya en yakın Acil Yardım Kutusunda bulunan yangın söndürme tüplerini 



kullanın. 

 

Varsa yaralılara yardım edin. 

 

Mümkün değilse hemen DUMAN YÖNÜNÜN TERSİNE doğru en yakın Acil Çıkış Kapısını 

yaya olarak kullanıp dışarı çıkın. 

 

 


