
Evde
yangın güvenliği

Evde yangın güvenliği için ipuçları



“Ev yangını 
asla benim 
başıma  
gelmez.”

Böyle mi düşünüyorsunuz ... 
İtfaiyeye her yıl evlerde çıkan binlerce yangın bildirimi 
geliyor. Kimi zaman sadece maddi hasar oluşur. Ama her 
yıl yüzlerce kişi yaralanır ve düzinelerce insan hayatını 
kaybeder. 

Neyse ki evinizde yangın güvenliğini artırmak ve yangın 
çıkması durumunda etkilerini sınırlandırmak için 
yapabileceğiniz birçok şey vardır. Bu kontrol listesi size 
yardımcı olabilir. Sizin yaşamınızı ve ev halkının diğer 
üyelerinin yaşamını kurtarabilir.



Giriş
1 Kapı numaranız itfaiye tarafından kolayca görülebiliyor mu?
 İtfaiye ekipleri, hareket halindeki bir araçtayken doğru adreste olup 

olmadıklarını görebilmelidir.
  evet  hayır

2 Gerekirse evinizi hızlıca terk edebilir misiniz?
 Anahtarlarınızı saklamak için çabucak ulaşabileceğiniz sabit ve güvenli 

bir yere karar verin.
  evet  hayır

3 Koridor ve merdivenler engelsiz mi?
 Yürümeniz gereken yerlerde eşyalar bulunması, yangın durumunda 

kaçmanız gerektiği takdirde size engel olabilir. Ayrıca itfaiyenin 
evinizin etrafında hareket etmesini daha zorlaştırır.

  evet  hayır

4 Ana gaz kapatma vanasına kolayca ulaşılabiliyor mu?
 Yangın veya gaz kaçağı durumunda, ana gaz kapatma vanası hızlıca 

kapatılmalıdır. Yangın sırasında gaz son derece tehlikelidir.
  evet  hayır



5 Sayaç dolabında bulunan tüm sigortalar doğru çalışıyor mu?
 Evinizde sık sık kısa devreler oluşuyorsa, bunun sebebinin tespit edilip 

düzeltilmesi önemlidir. Sigortalar elektrik güvenlik önlemleridir.
  evet  hayır

6 Eviniz bir toprak kaçak devre kesicisiyle korunuyor mu?
 Toprak kaçak devre kesicisi yangın tehlikesini azaltabilir ve sizi elektrik 

çarpması tehlikesinden koruyabilir. 
 evet  hayır

7 Sayaç dolabı yanıcı malzemelerden arındırılmış mı?
 Örneğin, kısa devrenin sayaç dolabında bir yangına sebep olması 

durumunda, yanıcı malzemeler de alev alabilir.
  evet  hayır

Saklama alanı 
8 Kombinizin kontrollerini düzenli olarak yaptırıyor musunuz?
 Kombinizi yıllık olarak kontrol ettirmek akıllıca olacaktır. Yetersiz 

yanma karbon monoksit oluşumuna neden olabilir. Bu gaz, 
koklayamayacağınız, tadamayacağınız veya göremeyeceğiniz, ancak 
maruz kaldığınız takdirde bilincinizi yitirmenize veya hatta ölmenize 
neden olabilen son derece tehlikeli bir gazdır.

  evet  hayır

9 Kombiniz yanıcı malzemelerden arındırılmış mı?
 Kombinizin yakınındaki yanıcı malzemeler yangını hızlandıracaktır.
  evet  hayır

10 Kurutma makinenizin her kullanımından sonra hava tahliye 
hortumunda toz olmadığından emin oluyor musunuz?

 Kurutmalı yıkama çok miktarda tüy oluşturur. Bu da yangınlara  
neden olabilir.

  evet  hayır

11. Çamaşır makinesinin muslukları ve hortumları 
 doğru şekilde takıldı mı?

 Yanlış takılan musluklar ve hortumlar su hasarına neden olarak  
kısa devre riskini artırabilir.

  evet  hayır 



Mutfak
12 Gazlı ocağa giden hortum iyi durumda mı?
 Bağımsız gazlı ocağa giden hortumun, ocak halkalarının ısısından 

uzak tutulmasını sağlayın. Hortumu yıpranma ve aşınma bakımından 
düzenli olarak kontrol edin ve on beş yıl içinde değiştirin. 

  evet  hayır

13 Pişirme aletleriyle yanıcı malzemeler arasında yeterli 
mesafe var mı?

 Perdeler, kurulama havluları gibi yanıcı eşyaları pişirme aletlerinden 
uzak tutun. Bunlar kolayca tutuşabilir.

  evet  hayır

14 Odadan ayrıldığınızda gazlı ocağı veya set üstü ocağı 
kapatıyor musunuz? 

 Odadan ayrıldığınızda tavaları ısının üzerinde veya ısıtıcının üzerinde 
bırakmayın. Siz orada değilken tava alev alabilir.

  evet  hayır



17 Şofbeninizi düzenli olarak kontrol ettirip temizletiyor 
musunuz?

 Şofbeninizi yıllık olarak kontrol ettirmek akıllıca olacaktır. İyi 
çalışmayan bir şofben son derece tehlikeli bir gaz olan karbon 
monoksit üretebilir. İyi çalışan bir şofbenin alev rengi mavidir. Alette 
bir şeylerin ters gittiğini gösteren muhtemel işaretler arasında sarı/
turuncu gaz alevleri, yoğunlaşmanın artması, gaz kokusu ve baş  
ağrısı, mide bulantısı ve yorgunluk gibi belirtiler yer alır.

  evet  hayır

18 Beyaz ispirto ve mavi ispirto gibi yüksek derecede yanıcı 
sıvıları iyi havalandırılan bir alanda muhafaza ediyor 
musunuz?

 Yüksek derecede yanıcı sıvıların evde muhafaza edilmesi riskleri artırır. 
İşte bu nedenle, bu maddeleri iyi havalandırılan garaj, baraka veya 
saklama alanı gibi bir yerde muhafaza etmeniz gerekir.

  evet  hayır

19 Gaz tüplerini evin dışında saklıyor musunuz?
 Gaz tüpleri yangın durumunda tehlikeli olabilir. Bunları evin dışında, 

iyi havalandırılan bir alanda muhafaza edin. Gazlar havadan daha ağır 
olduğundan ve bu nedenle tehlikeli olabileceğinden, bunları kilerde 
saklamayın. Gaz tüpleri dik durumda saklanmalıdır. 

  evet  hayır

15 Tavanın yanması durumunda ne yapmanız 
gerektiğini biliyor musunuz?

 Pişirme sırasında ocağı/set üstü ocağı gözetimsiz bırakmayın. 
Tavanın yanması durumunda, tavanın kapağını kapatın. Ateşi 
söndürmek için kesinlikle su kullanmayın. Ayrıca ocağı veya 
set üstü ocağı kapatın, davlumbazı kapatın ve tavayı en az 
yarım saat soğumaya bırakın. Yarım saat sonra ateşin 
gerçekten sönüp sönmediğini kontrol edin.

  evet  hayır

16 Davlumbazın filtresini düzenli olarak temizliyor 
musunuz?

 Davlumbazda yağ birikebilir ve alev alabilir. İşte bu nedenle, 
davlumbaz filtresini düzenli olarak temizlemeniz veya 
yenisiyle değiştirmeniz gerekir.

  evet  hayır



Oturma odası 
20 Çoklu prizleri güvenli biçimde kullanıyor musunuz?
 Onaylı, hasar görmemiş çoklu prizler kullanın ve bunları birbirine 

bağlamayın. Bir gruba çok sayıda çoklu priz bağlanması aşırı 
yüklenmeye neden olarak yangına sebep olabilir.

  evet  hayır

21 Elektrik kablolarını güvenli biçimde kullanıyor musunuz?
 Tellerin hasar görüp görmediğini düzenli olarak kontrol edin.  

Kabloları halı veya kilimlerin altına koymayın. Kullanımdan önce kablo 
makaralarını tamamen açın. Sarılmış kablo ruloları aşırı ısınabilir ve 
yangınlara neden olabilir.

  evet  hayır

22 Sigaranızı güvenli biçimde söndürüp atıyor musunuz?
 Kül tablaları kullanın ve kül tablalarını çok erken boşaltmayın. Son 

sigarayı söndürdükten sonra en az on beş dakika bekleyin.
  evet  hayır 



Oturma odası (devamı)

23 Geceleri ve dışarıdayken televizyonu tamamen kapatıyor 
musunuz?

 Uyumaya gittiğinizde veya evden ayrıldığınızda tüplü televizyonu 
(çıkıntılı arka kısmından tanınabilir) kapatın. Bu televizyonlar tozu 
çeker ve iç kısmı çok fazla ısınabildiğinden televizyondaki toz alev 
alabilir. LCD ve LED cihazlar gibi düz ekranlar çok daha az ısı 
ürettiğinden çok daha az toz çeker. Düz ekranlı televizyonunuzu 
sadece bekleme durumuna getirebiliyorsanız, bunun yangına sebep 
olma riski düşüktür.

  evet  hayır

24 Gök gürültülü fırtınalarda ve uzun süre evde olmadığınız
 zamanlarda elektrikli aletlerin fişini çekiyor musunuz?
 Yıldırım düşmeleri kısa devreye ve yangına neden olabilir. Aletlerin 

fişini çekerek sorunları önleyin  veya cihazlarınızı özel fişlerle koruyun.
  evet  hayır

25 Bacanızı düzenli olarak kontrol ettirip  
temizletiyor musunuz?

 Bacanızı yıllık olarak kontrol ettirmek akıllıca olacaktır. Yangını 
önlemek için bacanızı bir baca temizleyicisine temizlettirin. Adreslere 
Genel Baca Temizleyicileri Birliği internet sitesinden ulaşılabilir:  
www.aspb.nl.

  evet  hayır

26 Evinizde açık ateşi güvenli biçimde yakıyor musunuz?
 Açık ateş yakmak için kesinlikle mavi ispirto veya benzin kullanmayın; 

çırayla tutuşturun. Açık ateş yaktıysanız, sıcak közden korunmak için 
yangın koruması kullanın.

  evet  hayır

27 Alev almayan mumluklar kullanıyor musunuz?
 Mumluklarınızın alev almaz olduğundan emin olun. Ayrıca yanıcı 

malzemeleri mumlardan ve dekoratif mumlardan uzak tutun. Mumlar 
için dayanıklı mumluklar kullanın ve dekoratif mumları yanıcı olmayan 
yüzeylere yerleştirin. Bunları kesinlikle birbirinin çok yakınına veya bir 
masanın kenarına yerleştirmeyin ve odadan ayrıldığınızda söndürün.

  evet  hayır



Yatak odası 
28 Elektrikli battaniyeyi talimatlara uygun şekilde kullanıyor 

musunuz?
 Elektrikli battaniyeler kısa devre veya aşırı ısınma yoluyla yangınlara 

sebep olabilir. İşte bu nedenle bunları doğru kullanmanız gerekir. 
Battaniyeyi kullanmıyorsanız, sarılı halde muhafaza edin. Dikkat: 
Katlamak tellere zarar verebilir.

  evet  hayır

29 Yatak odalarının yakınında ve koridorda duman sensörleri 
var mı?

 Duman sensörleri yangınları zamanında tespit etmenize yardımcı  
olur ve her evde bulunmalıdır! Uykudayken hiçbir şeyin kokusunu 
almazsınız ama duman alarmını işitirsiniz.

  evet  hayır

30 Dumansız bir yatak odanız var mı?
 Sigara içerken uyuyakalırsanız yanan bir sigara hızla yangına neden 

olabilir. Yatakta sigara kullanımından kaynaklanan tutuşmalar, 
ölümcül ve ölümcül olmayan yangınların çok rastlanan sebeplerinden 
biridir.

  evet  hayır



Genel 
31 Evinizdeki duvarlar ve tavanlar yanıcı olmayan malzemeler 

ile kaplı mı?
 Sentetik malzemeler, yangın sırasında zehirli maddeler açığa çıkarır. Plastik 

paneller ve lif levhalı tavanlar gibi bazı malzemeler yangını hızlandırabilir.
  evet  hayır

32 Yangın durumunda bir kaçış yolu düşündünüz mü?
 Gündüz veya gece evden hızla ayrılmanızın gerekli olması ihtimaline 

karşı bir kaçış yolu planlayın. Duman çoğalmaya başladığında, çok iyi 
bildiğiniz en küçük yerlerde bile yön duygunuzu hızla kaybedersiniz. 
Herkesin gideceği bir toplanma noktası kararlaştırın. Ev halkının diğer 
üyeleriyle birlikte bir kaçış planı üzerinde alıştırma yapmanız önemlidir.

  evet  hayır

33 Kibrit ve çakmakları çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
tutuyor musunuz?

 Çocukların kibrit ve çakmaklarla oynaması sık rastlanan yangın 
sebeplerinden biridir. Ayrıca kibrit ve çakmaklar konusunda kendiniz 
de dikkatli olun. Çocukları, tehlikeleri konusunda ikaz edin. 

  evet  hayır

Sonuç
Kaç soruya ‘evet’ cevabı verdiniz? 

sayı  evet:.......................

sayı  hayır:.......................

• Tümü
 Harika! Yangını önlemek ve yangın çıkması durumunda etkilerini 

sınırlandırmak için yeterli önlemleri aldınız.

• 31 ila 33
 Potansiyel tehlikelerin bilincindesiniz ve buna uygun davranıyorsunuz.

• 31'den daha az
 Evinizdeki yangın güvenliği konusunda yapmanız gereken daha fazla 

şey var!



Aniden bir yangın çıkarsa ne yapmalı? 
Gittikçe artan sentetik malzeme ve elektrikli alet kullanımımız ev 
yangınlarının çok çabuk yayılabilmesini sağlamaktadır. Evinizden güvenle 
çıkmak için sadece üç dakikanız var. Ve unutmayın: İtfaiye gelene kadar, 
kendi başınızasınız. İşte bu nedenle yangın durumunda ne yapmanız 
gerektiğini bilmelisiniz.

Ne yapmalısınız?
• Sakinliğinizi koruyun
• Ev halkının diğer üyelerini uyarın
• En kısa yoldan evden ayrılın
• Daha önce kararlaştırılan toplanma noktasına gidin ve herkesin 

dışarıda olup olmadığını kontrol edin
• 112'yi arayın ve itfaiyeye adınızı ve açık adresinizi verin
• İtfaiye gelene kadar bekleyin ve tüm tuhaf durumları bildirin

3 dakika



 Duman sensörleri hayat kurtarır
Uykudayken hiçbir şeyin kokusunu almazsınız. Sadece işitme duyunuz 
çalışmaya devam eder. Ses çıkaran bir duman sensörü işte bu yüzden çok 
önemlidir. Size kaçmak için zaman verir. Bir duman sensörü hayatınızı 
kurtarabilir.

Tüm ev yangınlarının yaklaşık yarısı dev alevlerin değil için için yanan 
alevlerin oluştuğu yangınlardır. Bu içten içe yanan alevler zehirli dumanlar 
oluşturarak çoğu kişinin canına mal olur. İşte bu nedenle evinize duman 
sensörleri taktırmalısınız. Her kata bir duman sensörü taktırın. Duman 
sensörünün yatak odasından dışarıya giden kaçış yolunu 'koruması' 
önemlidir. Bebek telsizi kullandığınızda sadece sesleri işitirsiniz. 
Çocuğunuzun odasında bir duman sensörü bulundurmanız gereklidir!

Diğer ipuçları
Ciddi miktarda duman oluşması: 

Zemine yakın durun; burada hava en temiz halindedir ve 
daha az duman solursunuz.

Sıcak kapı kolu: 
Kapıyı açmadan önce kapı kolunu kontrol edin. Sıcaksa 
kapıyı açtığınız takdirde bir alev patlamasının 

oluşabileceğini bilin.

Kaçış yolu yok:
Evden dışarı çıkamıyorsanız bir balkona veya sokağa bakan bir odaya 
gidin. Dumanı dışarıda tutmak için kapı altındaki boşluğa ıslak veya 
kuru bir çarşaf veya bez yerleştirin. Ancak bundan sonra yardım 
çağırmak için balkon kapısını veya pencereyi açmalısınız.

Yanan giysiler: 
Yanan giysileri ve/veya bezi hemen çıkartın. Vücudun yanan yerinde 
merhem kullanmayın ancak burasını şeffaf streç filmle ile gevşek bir 
şekilde sarın ve mümkün olan en kısa sürede hastaneye gidin.

3 dakika



Kullanım talimatları
Duman sensörlerini ve söndürücülerini kurmak, kullanmak ve kontrol 
etmek için, itfaiye ürünle birlikte temin edilen talimatları dikkatlice 
okumanızı önemle tavsiye eder. 

Yangınla kendi başınıza mücadele 
Evinizdeki yangın hala küçükse veya henüz başladıysa, çoğu durumda bir 
yangın battaniyesi veya uygun söndürme maddeleri kullanarak yangını 
kendi başınıza söndürebilirsiniz. 

Unutmayın: Duman zehirli dumanlar içerir ve dumanın solunması son 
derece tehlikelidir. Duman bulunan yerlerde kalmadığınızdan emin olun. 
Ancak odadan kolayca ayrılabileceğinizi bildiğiniz sürece yangını söndürün. 

En küçük yangınlarda bile, ev halkının diğer üyelerinin güvenli bir yerde 
olduğundan emin olun ve mutlaka itfaiyeye haber verin (112). Sonuçta, 
yangının büyüyüp büyümeyeceğini bilemezsiniz. Söndürücü maddeler 
hakkında daha fazla bilgiyi www.brandweer.nl adresinde okuyabilirsiniz.



Bu broşürde...
Yangın güvenliği sizinle başlar. İtfaiye olarak size 
yardımcı olmak isteriz. Bu nedenle, evinizdeki 
yangın güvenliğini artırıp artıramayacağınızı hızlıca 
kontrol edebilmeniz için bir kontrol listesi hazırladık. 
Ayrıca yangın çıkması durumunda yapılacaklarla 
ilgili ipuçları da mevcuttur.

www.brandweer.nl / wonen

Evde yangın güvenliği
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