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Yangınların ve yangın sonuçlarının engellenmesine katkıda bulunun! 

Evde çıkan yangınların büyük bir kısmı birkaç önemli kurala uyularak engellenebilir: 

 Mum ya da açık ateşi asla kontrolsüz bırakmayın. 

 Yatakta sigara içmeyin. 

 Yanabilecek nesneler, çocuk arabaları ya da benzeri şeyleri apartman merdivenlerinde ya da bodrum girişlerinde 

bırakıp yangın çıkaran kişilerin işini kolaylaştırmayın. 

 Yeterince bilginiz yoksa elektrik tesisatı gibi yangın çıkarma riski olan şeyler üzerinde kendi başınıza çalışmayın. 

 Lamba ya da elektrikli fanlı ısıtıcıların üstlerini örtüyle örtmeyin. Örtü alev alabilir. 

 Yangın çıkması durumunda nasıl davranmaları gerektiği konusunda ailenizi bilgilendirin. 

 Aracınızı asla itfaiye giriş yollarına ya da itfaiyeye ayrılmış yerlere park etmeyin. 

Yangın çıktığında ne yapılmalı? 

Yangını fark eder fark etmez ilk yapmanız gereken şey, acil çağrı numarası 112’yi arayarak itfaiyeyi haberdar etmektir. 

Telefon görüşmesinin ardından itfaiye çok kısa bir süre içerisinde olay mahalline gelecekt. 

 

 

 

 

 Evde durun. Sakın merdivenleri kullanarak apartmandan kaçmaya çalışmayın, sonuçları ölümcül olabilir. 

 Daire kapısını kapatın. Bu sayede dumanın evinize girmesini engellemiş olursunuz. 

 İtfaiyeyi arayın, pencereye ya da balkona çıkıp itfaiyenin gelmesini bekleyin. Bu sayede daha rahat nefes alırsınız, 

itfaiye tarafından daha rahat görülürsünüz. İtfaiye sizi kurtaracaktır. Kurtarma işlemi için sıklıkla “yangından kaçış 

başlığı” denilen özel bir maske kullanılır. Başınıza geçireceğiniz bu maskede rahat nefes alabilmenizi sağlamak 

üzere solunum filtresi vardır. Bu sayede dumanla dolmuş odalarda bile hayati tehlike yaşamadan nefes 

alabilirsiniz. Bu maske sayesinde itfaiye sizi merdivenleri kullanarak dışarı çıkaracaktır. Kendi başlarına 

yürüyemedikleri takdirde çocuklar ya da yaralanmış kimseler itfaiye tarafından taşınır. 

 Asla pencereden sarkıttığınız ipi kullanarak aşağıya inmeye çalışmayın. Aynı şekilde pencere ya da balkondan asla 

atlamayın. İtfaiye tam zamanında gelip sizi kurtaracaktır. 

 

 

 

 

 Süratle evi terk edip ailenizle birlikte güvende olacağınız bir yere gidin. 

 Evden çıkarken kapıyı aralık kalmayacak şekilde kapatın. Bu sayede duman ve alevin dışarı ulaşıp binanın geri 

kalanına yayılmasını engellersiniz. Hem kendinizin hem de başkalarının kaçış güzergahını güvenli kılmış 

olursunuz. 

 Asansörü asla kullanmayın. Yangın esnasında asansör kullanımında asansör boşluğuna dolan duman sebebiyle 

boğulma riski yüksektir. 

 Komşularınızı haberdar edin.  

 Dışarı çıkar çıkmaz 112 nolu telefon numarasından itfaiyeyi arayın ve itfaiyenin gelmesini bekley 
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