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Değerli bina sakinleri, 
 
Binanız Yangın durumunda sizi uyarmak için Yangın alarmı dedektörleri ile donatılmıştır.Tehlike 
esnasında doğru davranmak için aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyun. 
 
Evin hücresel yapısı,ateş geçirmeyen duvarları ve odayı kapatan tavanlar Yangının başka yere intikal 
etmemesini sağlar.5 katlı eski binalarda dahi yangının tamamen yayılması 60 dakikayı bulur.Buda 
insanları kurtarmaya yeter. 
 
 

 
Dairede Yangın var ise 

 

 

1. İtfaiyeyi çağırın 112 
2. Tehlikedeki kişileri kurtarın 
3. Evin kapısını kapatın. 
4. Komşuları uyarın veya binayı boşaltın 
5. Evin dışında önceden kararlaştırdığınız 
    buluşma noktasında toplanın 
6. Kişileri sayın 
7. İtfaiyeyi Yangın mahaline yönlendirin. 

Binada Yangın var ve  
çıkış yolu serbest ise 

 

 

 
1. İtfaiyeyi çağırın 112 
2. Tehlikedeki kişileri kurtarın 
3. Evin kapısını kapatın 
4. Komşuları uyarın veya binayı boşaltın. 
5. Evin dışında daha önceden 

kararlaştırdığınız buluşma noktasında 
toplanın. 

6. Kişileri sayın. 
7. İtfaiyeyi Yangın mahalline yönlendirin. 

 

Sık yapılan hatalar: 

Az duman ciddiye alınmıyor ve çıkış yoluna 
geç gidiliyor  
Nasılsa İtfaiyenin çağrıldığını düşünerek 
İtfaiye'yi aramamak 
Evin kapısı telaştan açık 
unutuluyor(Dumandan cok zarar oluşur)  
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Binada yangın var ve 
çıkış yolu dumanlı ise 

 

 
 
           1. İtfaiyeyi çağırın 112 
           2. Evin kapısını kapatın. 
           3. Kapıları mümkün mertebe 
               tıkayın( mesela ıslak havlu ile ) 
           4. Camı açıp yardım isteyin.  

Sık yapılan hatalar: 

Dumanlı çıkış yolundan dışarıya çıkmaya 
çalışmak. 
Camdan atlamak veya iple inmeye çalışmak. 
Açık bırakılmış kapı (Baca etkisi). 

 

Dumanlı çıkış yolunu kullanarak 
merdivenden kaçmaya çalışmak 
genelde ölümle sonuçlanır! 

 

 
Binada ve Ön cephede yangın var, 

 ve Çıkış yolu dumanlı ise 
 
 

 

 

           1. İtfaiyeyi çağırın 112 
           2. Kapı ve pencereleri kapatın. 
           3. Kapıları uygun şekilde tıkayın. 
           4. İtfaiyeyi bekleyin. 

Uyarı: 

Bu durum çok nadiren oluşsa da, doğru 
davranıldığında kurtulma şansı çok 
yüksektir.Çünkü kapalı kapılar içeriye 
duman ve ateş girmesini genelde itfaiye 
gelene kadar engeller.Böyle durumlarda 
zaten itfaiye güçlü oksijen maskeleri ile 
içeriye girer ve sizi kurtarır.İtfaiye evin 
diğer odalarını da kontrol eder. 

 

 

Binaya sakın tekrar dönmeyin! 
 

Yangın esnasında kesinlikle Asansörü kullanmayın! Asansör 
dumanla dolabilir veya elektrikler giderse ölümlü sonuçlar olabilir. 

 

 


