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Sevgili apartman sakinleri, 
 
Binanız, yangınlara karşı erkenden uyarılmanız için kaliteli Yangın alarmı cihazlarıyla donatılmıştır. 
Tehlike anında soğukkanlı ve sağ duyulu bir şekilde hareket ederseniz, başınıza gelebilecek her türlü 
riski en aza indirebilirsiniz. 
 
Daha önceden bunları yapabilirsiniz: 
 

 Ailenizle ve komşularınızla Acil eylem planları yapın.Göreceksiniz ki çocuklarda bu konuya 
çok ilgi gösterecek. 

 Önemli: Yangın alarm dedektörünün sesini herkes tanımalı ve Acil durumda bunun yangın 
sinyali olduğunu anlamalıdırlar. 

 Gece  evinizi veya dış kapınızı kilitlediğinizde,kapının yakınına kapı anahtarınızın yedeğini 
yerleştirin. 

 İtfaiyenin eve girişi  için hangi pencere/balkon uygun olacağını tespit edin. 
 Acil durumlarda bina dışında toplanmak için tehlikesiz ve itfaiyenin durmayacağı bir yer 

belirleyin. 

Yangın veya yangın alarmı esnasında yapılacaklar: 
 

 Kapınızı açmadan önce  elinizinle kapının sıcaklığını kontrol edin ve Acil durumda tekrar 
kapatılabilecek şekilde dikkatlice açın. 

 Kesinlikle yoğun duman bulunan koridorlara veya merdivenlere çıkmayın ve kapınızın 
kenarlarını tıkayın. 

 Yangın çıkan odanın kapısını arkanızdan kapayın.Apartman binalarında ise bina koridoruna 
çıkarken evinizin kapısını kapatıp çıkın. 

 Komşulara haber verin.Çocukları, hastaları veya engelli vatandaşları düşünmeyi ihmal 
etmeyin. 

 Eğer fırsat varsa evden itfaiyeyi arayın.Evden aramak mümkün değilse  evden çıktığınızda 
komşulardan veya cep telefonuyla itfaiyeyi arayıp yangın çıktığını bildirin. 
 

İtfaiye numarası:  112 
 

 İtfaiyeye telefonda şu bilgileri verin: 
 

Yangın nerede çıktı:  Bölge, Sokak, Ev numarası, Kat 
Ne yanıyor:   Oda, Apartman ,Bina 
Arayan kim:   Kendi isminiz 
 

 Binadan çıkış: hızlı, ama acele etmeden çıkın.Yanınıza birilerini alın veya birilerine yardım 
edin. 

 Zehirli yangın dumanı ilk önce yukarı çıkar ve tavanda toplanır,bu yüzden yerde görüntü ve 
hava daha temizdir.Emekleyerek gidin. 

 Dışarda toplanın ve eksik biri varmı diye bakın. 
 Gelen itfaiyeyi yönlendirin. 

 
Bunları asla yapmayın: 

 İşinizi ağırdan almayın veya üstünüzü değiştirmeyin. 
 Ziynet veya altın toparlamaya çalışmayın. 
 Yangını kendiniz söndürmeye çalışmayın. 
 Asansöre binmeyin 
 ve asla yanan bir binaya veya apartmana tekrar girmeyin! 


