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KONUTLARDA YANGIN TEHLİKESİ
●

Konutlarda her yıl kurtarma servisinin alarma geçirilmesini gerektirecek kadar ciddi olan binlerce yangın
çıkmaktadır.Yangınlar 100 kadar kiﬂinin ölümüne ve
1,1 milyar kronluk zarara neden olmaktadır.

●

Küçük yangınlar ve yangın çıktı€ı ihbarları aynı
sayılara ulaﬂmaktadır. Yangınlara en fazla elektrik
konta€ı ve cihazların aﬂırı derecede
ısınarak alev alması neden olmaktadır.
Elektrik konta€ı, televizyon cihazlarının,
bulaﬂık makineleri ve çamaﬂır kurutma
makinelerinin yanmaya baﬂlamasına neden
olabilmektedir. Bir cihaz çalıﬂırken konutunuzu terk etmeyiniz.

●

Yanık bırakılan mumlar
gereksiz yere çok sayıda
yangına neden olmaktadır

●

Beﬂ yangından dördü insan
faktörü yüzünden çıkmaktadır.

●

Oca€ın üzerinde unutulan tencere veya tavalar yanmaya baﬂladı€ı zaman, di€er yangınlarda oldu€u gibi
zehirli bir gaz çıkmaya baﬂlar.Yangın,ya€lı hava tahliye
kanalından kolayca tüm daireye ve binaya yayılabilir.
Konutta içilen sigaralar kapsamlı yangınlara, insanların yaralanmasına ve ölümlere yol açmaktadır.

YANGINLARA KARŞI ÖNLEMLER ALINIZ
●

●

Yangın uyarı cihazı (yangın detektörü) temini
konutunuzda çıkacak olası bir yangına karﬂı alınmıﬂ
en iyi bir korunmadır. Yangın uyarı cihazı duman
çıkmaya baﬂladı€ında hemen ötmeye baﬂlar. Cihazın
sesi çok yüksektir. Cihazın pillerinin belirli zaman
aralıklarıyla kontrol ediniz. Yangın uyarı cihazları 10
yıldan sonra fonksiyonunu kaybetmeye baﬂlar. Bu
takdirde eski cihazı yenisiyle de€iﬂtiriniz.
Konutlara yangı uyarı cihazı konmuﬂ olmasından
taﬂınmaz malikleri sorumludur. Dairede oturan ise
cihazın iﬂler durumda olmasından sorumludur.

● Yazlık

.

evinizde veya karavanınızda yangın uyarı
cihazı bulundurmayı unutmayınız. Seyahatler
sırasında kaldı€ınız otelde kullanabilece€iniz tipte
yangın uyarı cihazları da vardır

●

Floresan ampulü yanıp sönmeye baﬂladı€ında
hemen de€iﬂtiriniz. Bu yüzden her yıl yüzlerce
yangın çıkmaktadır.

●

Konutlarda her yıl ölümle sonuçlanan 100 kadar
yangın çıkmaktadır. Bu yangıların birço€unda iﬂler
durumda yangın uyarı cihazı bulunmadı€ı saptanmıﬂtır.

YANGIN ÇIKMASINI ENGELLEYECEK DİĞER TAVSİYELER
●

Yaktı€ınız mumlar konusunda dikkatli olunuz. Mumları yanık unutmamak için dıﬂ
kapıya içerden “mumları yanık unutma” ifadeleri yazılı bir ka€ıt iliﬂtiriniz.

●

Televizyonunuzu üzerindeki dü€meden kapatmayı alıﬂkanlık haline getiriniz.
Televizyon cihazını tozlanacak ve ısınacak yerlere veya kitaplı€a yerleﬂtirmeyiniz.

●

Kahve ve ekmek kızartma makinesini kullandıktan sonra fiﬂini çekiniz.

●

Filtreler ve oca€ın vantilatörü ya€lanmıﬂ olmamalıdır.
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YANGINA NASIL MÜDAHALE EDECEĞİNİZİ ÖĞRENİNİZ
Baﬂladı€ı zaman bütün yangınlar küçüktür. Bu nedenle
yangın çıktı€ı zaman hemen ne ﬂekilde hareket etmeniz gerekti€ini bilmeniz önem taﬂır. Yangınlarda dört
temel kural vardır. KURTAR- UYAR – 112’yi ARAYARAK ALARM VER- SÖNDÜR
●

TENCEREN‹N YANMAYA BAﬁLAMASI. Tencereyi
oca€ın üzerinden çekip, üzerine kapak koyup ateﬂi
bo€maya çalıﬂınız.Yanan margarin, sıvı ya€ veya di€er
bir ya€ ise ateﬂi asla suyla söndürmeye çalıﬂmayınız.

●

TELEV‹ZYON C‹HAZININ YANMAYA BAﬁLAMASI. Cihazdan önce duman çıkmaya baﬂlar. Prizini
çekip, üzerine su dökünüz. Cihazı dıﬂarıya örne€in
balkona çıkarmaya çalıﬂınız.

●

D‹⁄ER YANGINLAR. Çıkan yangın küçükse ve
yangını söndürecek donanımınız varsa, e€ilerek
yanan yere yaklaﬂın ve yangınla mücadele etmeye
baﬂlayınız. Dumana altından sokulunuz.

●

YANGINI KEND‹N‹Z SÖNDÜREMEZSEN‹Z.
Yangın çıkan mahallin kapısını kapatarak kurtarma
servisini (itfaiyeyi) arayarak, daireyi terk ediniz.
UYARI! Dairenin dıﬂ kapısını kapatınız.

●

Ö€renmeniz gerekli olan
hususlar Dumanın altında
kalacak ﬂekilde e€ilmek
Yangını içeri kapatmak.

ÖNEMLİ BİLGİLER
Yangın daireniz dıﬂında taﬂınmazın di€er bir
bölümünde çıkmıﬂsa aﬂa€ıda belirtilen hususları
dikkate alınız.
●

Dumanlar merdivenlere sirayet etmiﬂse asla merdivenlere çıkmayınız. Dumanlar hızla ço€alır ve
öldürücüdür.

●

Bu durumda dairenizi terk etmeyiniz. En emin yer
dairenizdir.

●

.

Dairenizin dıﬂ kapısı yangına en az 30 dakika
dayanır

●

Endiﬂe duyuyorsanız 112’yi
arayınız. Kurtarma servisi
geldi€inde pencereye veya balkona çıkarak kendinizi gösteriniz.

●

Kurtarma servisinin verece€i talimatları bekleyiniz.

ALARM VERMEK
Telefonla 112’yi aradı€ınızda Acil Yardım Servisine
(SOS-centralen) ulaﬂırsınız. Telefona cevap veren
görevlinin sorularını yanıtladı€ınız takdirde size acilen
ve en iyi ﬂekilde yardımda bulunulur. Bir görevli size
sorular yöneltirken di€er görevli en yakın itfaiye istasyonunu arayarak alarm verir.
●

Acil Yardım Servisi görevlisinin
verece€i talimatları almaya
hazırlıklı olunuz.

●

‹tfaiyeyi geldi€inde karﬂılayarak, yardım etmeleri
gereken yeri gösteriniz.

●

Tamamlayıcı bilgileriniz varsa yeniden Acil Yardım
Servisini arayabilirsiniz.

●

Her zaman bir yangın çıkması veya kaza olması
olasılı€ına hazırlıklı olunuz. Bu takdirde 112 Acil
Yardım Servisini arayaca€ınız için ne söyleyeceklerinizi önceden düﬂününüz.
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KONUTLARDA YANGINA KARŞI
KORUNMAÖNLEMLERİ
KONTROL LİSTESİ
Listeyi doldurarak konutunuzdaki yangna
karş korunma önlemlerini kontrol ediniz
Sizin ve komşularnzn güvenliğini
artracak kontrol listesi

Listeyi takip ederek konutunuzdaki ve
taşnmazdaki yangna karş korunma
önlemlerini kontrol ediniz

❑ Konutta en az iki adet yangın uyarı cihazı (yangın detektörü) bulunacaktır.
❑ Yangın uyarı cihazının çalıﬂtı€ını kontrol ediniz. Cihazın
çalıﬂırlılı€ı sizin sorumlulu€unuzdadır.
❑ Dairedeki elektrik donanımını kontrol ediniz. Kordonlar
ezilmiﬂ mi? Elektrik konta€ı gevﬂemiﬂ mi?
❑ Yanıp sönen floresan ampullerini de€iﬂtiriniz. Elektrik
konta€ı yangınların belli baﬂlı nedenleri arasında yer alır.
❑ Yaktı€ınız mumu televizyonun üzerine koymayınız.
❑ Televizyon cihazı kendi baﬂına duracaktır. Cihazı üzerindeki dü€meden kapatınız.

Yangn çkarsa
Yangınlarda hatırlanması gerekli dört önemli sözcük
vardır: Kurtar, uyar, alarm ver ve söndür.
● Tehlikede olan kiﬂiyi kurtar, çevreyi uyar ve tele-

fonla 112’yi arayarak kurtarma servisine alarm ver.

● Söndürücü bir aletiniz veya hortumunuz varsa

yangını söndürmeye çalıﬂınız.Ama gereksiz riskler
almayınız.
● Oda dumanla dolacak olursa, dumandan kurtulmak
için emekleyiniz.Yerde oksijen vardır.
● Yanan yerin kapısını kapatınız.
● Yangın binanın baﬂka bir yerindeyse, dairenizi terk
etmeyiniz. Dumanlar merdivenlere sirayet etmiﬂse
merdivenlere çıkmayınız.Yardıma ihtiyacınız varsa
telefonla 112’yi arayınız.

❑ Kibrit ve çakmakları çocukların ulaﬂamayaca€ı yerlerde
muhafaza ediniz.
❑ Kahve ve ekmek kızartma makinesini kullandıktan sonra
fiﬂini çekiniz.
❑ Çabuk tutuﬂan maddeler çatıdaki veya bodrum katındaki
depoda muhafaza edilmeyecektir.
❑ Filtreler ve oca€ın vantilatörü ya€lanmıﬂ olmamalıdır.
❑ Gereksiz çöp ve gazete ka€ıtlarını merdivenlere, çatı
veya bodrum katına atmayınız.
❑ Merdivenlerdeki çöp boﬂlu€u kapa€ı daima kapalı tutulacaktır.
❑ Bahçede konteynır mi var? Güvenlikli olması için kapalı
konteynır binadan 4 metre, açık konteynır binadan 6
metre uza€a konmuﬂ olacaktır.
❑ Çatı ve bodrum katı kapıları daima kilitli tutulacaktır
❑ Konutta en az bir adet elle çalıﬂan yangın tüpü bulundurulacaktır. (Tavsiye 6 kg toz-ABC)
❑ Binada alınmıﬂ yangına karﬂı korunma önlemlerinde
eksikler bulundu€unu düﬂünüyorsanız, öncelikle taﬂınmaz
malikiyle temasa geçiniz. Soraca€ınız konular varsa bulundu€unuz belediyenin kurtarma servisini arayabilirsiniz.

Kasten çkarlan
yangnlar
Kasten çıkarılan yangınların sayısı çoktur. ‹sveç’te her
yıl 10 bin kadar yangın kasten çıkarılmaktadır. Kasten
çıkarılan yangınlarla yapılan mücadelede bize
yardımcı olunuz.
● Yabancılara dikkat ediniz.
● Tomar halindeki gazeteleri, kartonları ve benzeri

ﬂeyleri bodrum katında ve merdivenlerde muhafaza etmeyiniz.
● Bodrum ve çatı katının kapılarını kilitli tutunuz.
● Merdivenlerdeki çöp boﬂlu€unun kapa€ını kapalı
tutunuz.
● Bir yangınla ilgili verece€iniz bilgiler varsa polisle
temasa geçiniz.
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