
Ne yapmam gerekir? 

YANGIN!

Doğru davranış hayat 
kurtarır! 
Her yangın ufak başlar. Genelde dikkatsizlik, ihmal 
ve düzensizlik yangınların asıl sebepleridir. Fakat 
küçük yangınlardan korkunç zararlara yol açan 
büyük yangınlar meydana gelebilir. Önce bir odayı 
ve ardından koca evi bir anda alevlerin sarması 
sadece bir kaç dakika sürer. Bu yangınlarda çoğu 
kez insanlar yaralanır ve yaşamlarını yitirirler. 

Bu bilgilendirme ilanı ile, size yangında nasıl doğru 
davranacağınız ve günlük yaşamda zahmetsizce 
ama en ideal biçimde yangınlardan kendinizi nasıl 
koruyacağınız hakkında ipuçları vermek istiyoruz. 
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Yangınzedelerin % 70’i buna geceleri maruz 
kalmaktadır!
Uyurken dumanı farketmezsiniz. Duman alarm cihazları, 
en ufak bir dumanda bile yüksek sesli alarm verirler. 
İşte duman alarm cihazının bu alarm sesi, uyanmanızı 
ve duruma tepki vermenizi sağlar. Ancak bu sayede 
yangını söndürmeye veya tehlike bölgesinden zamanında 
uzaklaşmaya vakit kalır.

• Duman alarm cihazları hayat kurtarıyor!

•  Duman alarm cihazları pahalı değildir, kolay takılır 
ve inşaat malzemeleri ya da elektronik cihazlar 
satan mağazalardan temin edilebilir.

•  Güvenilir ürünler DIN EN 14604 kalite  
standardı sertifikasını ve VdS kalite   
kontrol damgasını taşırlar.

Duman alarm cihazı - Hayat kurtarıcınız

İtfaiye & 112 



Doğru davranış hayat kurtarır!

• Sükunetinizi koruyun ve ihtiyatlı davranın!

•  Aile fertlerinizi ve komşularınızı uyarın!

•  İtfaiyeyi arayιn!
  112 İmdat telefonunu arayın ve aşağıdaki bilgileri 

verin:
   1. Yangın nerede? 
   Tam adres.
  2. Ne oldu?
   Tehlikede olanlar var mı?
  3. Bildiren kim? 
   İsim ve bulunduğunuz yeri söyleyin.
  4. Bekleyin!
   İmdat telefonu personelinin sorularını.

•	 Yangınla mücadele!
  Yangını ancak kendinizi bunu yapacak durumda  

hissediyorsanız ve sizin için tehlike yaratmıyorsa  
söndürmeye çalışın!

•	 Emniyete alış!
  Mümkünse hemen binayı terkedin ve yardıma muhtaç 

kişileri de yanınızda götürün. Kaçış yolunuz duman ya 
da alevlerden kapanmışsa, evde ya da odanızda kalın! 
Duman öldürücü olabilir!  

 Camdan itfaiyeye kendinizi gösterin.  
 - Sakın camdan atlamayın!
 - Asansör kullanmayın!
 
•	 Kapılarınızı kapatın!
  Evi ya da yangın yerini terk ederken mutlaka kapıları 

kapatın.

•	 Bekleyin! 
  İtfaiyeyi bekleyin ve ona yol gösterin!
 Bir kaç dakika sonra yanınızda olacaktır.

Yangın tehlikesinden kaçının!

Emniyetiniz için bir kaç ipucu:

•  Asla yatakta sigara içmeyin! Sigara ya da sigara 
artık ve izmaritlerini yanmayan tablalara koyun.

•  Asla açıktaki ateşleri (örn. mumlar) gözetimsiz 
bırakmayın!

•  Çalışır durumdaki elektrikli/elektronik aletleri, örn. 
ütü, ocak-fırın veya kahve makinesini, asla göze-
timsiz bırakmayın! Bu aletleri her zaman işiniz 
bittikten hemen sonra kapatın!

•  Gazlı ve elektrikli/elektronik cihazları sadece uzman 
teknisyenlere tamir ettirin!

•  Tavan arasını ve bodrumları temiz ve düzenli tutun! 
Bodrum kapılarını, tavan arasına ve garajlara açılan 
kapıları her zaman kapalı tutun!

•  Merdiven sahanlığında, koridorlarda ve geçitler-
de eşya depolamayın. Bunlar, bir yangın halinde 
kaçış yollarını kapatırlar!
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