
İTFAIYENIZ BILGILENDIRIYOR…
Yangından korunma ve yangın durumunda yapılması gerekenler.

İnsanlarla ülkem insanları için.

Türkisch •  Türk
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İtfaiyeler ülkemizdeki güvenlik sisteminin devamlılığı ve toplumun ortak esenliği açısından çok önemlidir. 
“Mit den Menschen für die Menschen im Land“ parolası ile Eyalet İtfaiye Birliği herkesi soy, ırk ve dini ayrım 
yapmadan itfaiyeye katılıma davet etmektedir.
Bu bilgilendirme broşürünün hazırlanmasında önemli bilgi ve tecrübelerden yararlanılmış ve yangından  
korunma yolları ayrıntılı ve itina ile anlatılmıştır.Schleswig-Holstein İtfaiye Birliği genel itfaiye çalışmalarının 
yanısıra mültecileri eğitimle güçlendirmek üzere yerinde yangından korunma çalışmaları yapan kadın ve  
erkekleri farklı dillerde desteklemek istemektedir.
Hedefimiz başlangıçtan itibaren güven dolu ve karşılıklı anlayış içinde bir çalışma ortamı yaratmaktır.Bu hedefi 
destekleyen herkese teşekkürlerimizi sunar ve her zaman görüşmelere hazır olduğumuzu belirtiriz.
Schleswig-Holstein Eyalet İtfaiye Birliği adına özellikle gönüllü olarak kendi fikirleriyle bu bilgilendirme broşürü-
nü hazırlayıp düzenleyen arkadaşımız Hauke Erichsen’e teşekkür ederim.

ÖNsÖZ

Detlef Radtke
Bölge İtfaiye Amiri

Detlef Radtke
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BİLGİ sAHİBİ OLUN,
evinizden veya bulunduğunuz odadan merdiven boşluğuna, koridora, diğer çıkış ve acil 
çıkışlara nasıl ulaşılabileceğiniz hakkında!

en yakındaki telefonun ve yangın alarmının nerede olduğu hakkında!

acil aramanın nasıl yapılacağı hakkında!

yangın söndürücünün nerede ve nasıl kullanıldığı hakkında!
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LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ,

bütün çıkış ve kaçış yollarının sürekli açık olmasına!
Koridorlar ve merdiven boşlukları kaçış yollarıdır!
Buraların engelsiz geçilebilmesi gerekir.Buralar depo olarak kullanılmamalıdır!

ateş ve dumanın yayılmasını engellemek amacıyla bu kaçış yollarındaki kapıların daima kapalı olmasına!

bina girişlerinin açık olmasına ve aynı zamanda araçların hidrantları engellemeyecek şekilde park  
edilmesine!

emniyet cihazlarının ve yangın söndürücülerin hasarlı olmadığına ve kullanılabilir olduğuna!
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ATEŞ VE ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMINA DİKKAT!

Sigara içenlerin her zaman yanıcı olmayan materyalden yapılmış küllük kullanmaları gerekir; hiçbir
zaman söndürülmemiş sigaraları çöp kutusuna atmayınız! Sigara içme yasaklarına önem veriniz!

Açıkta olan ateş ve ısı kaynaklarını gözetim altında tutunuz! 

Ütü, ocak ve elektrikli ısıtıcı gibi güçlü ısı kaynakları da ateş kadar tehlikelidir!

Elektrikli aletleri hiçbir zaman örtüyle kapatmayınız!

Hasarlı veya acemice tamir edilmiş elektrikli aletler, uzatma kabloları da yangına ve elektrik
çarpmalarına neden olabilir.Bu nedenle bunlar kullanılmamalıdır!

Bükük kablolar veya aşırı yüklenilmiş çoklu priz hatları kısa sürede aşırı derece ısınabilir ve yangına
neden olabilirler!
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sAKİN KALMAK
ve paniklememek en önemli kurallardır!  

Her kim paniğe kapılırsa tehlikeden zararsız çıkma şansı  
çok azdır!

KENDİNİZİ EMNİYETE ALIN 
ve evdeki diğer kişileri uyarın!

Özellikle yardıma ihtiyacı olanlara dikkat edin.  
Kendilerini kurtarmaları daha zor olan çocuklar ve yardıma 
muhtaçlar daha önceliklidir!

YANGIN ÇIKTIĞINDA NE YAPMALIYIM?
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Mümkünse pencereleri kapatın!
Ateş ve dumanın yayılmasını engelllemek için mutlaka kapıları kapatın!
Evi veya daireyi hemen terkedin!
Dumandan zehirlenme tehlikesinden dolayı hiçbir zaman asansörleri kullanmayınız. Asansörün elektrik  
kesintisi durumunda faaliyeti durur!
Bütün ev halkı evin önünde toplanır ve itfaiyeyi bekler!
Polis veya itfaiye size sorular sorabilir, hazırlıklı olun!
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KAÇIŞ YOLLARI DUMANLA KAPLIYsA

dumansız bir odaya girin, kapıyı kapatın ve kapının çevresini örtü veya elbise parçalarıyla tıkayın!

Pencereyi açın ve yardım isteyin!

Bilinçsizce kesinlikle pencereden atlamayın!
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İTFAİYEYİ ÇAĞIRMA

112’yi arayınız!
Lütfen isminizi,
ne olduğunu,
nerede olduğunu,
kaç kişinin tehlikede olduğunu söyleyiniz.
Lütfen diğer soruları da cevaplayınız!
Lütfen hatta kalınız! Görüşme çağrı merkezi  
tarafından sona erdirilecektir!

Lütfen hiçbir zaman itfaiyeyi şakasına veya deneme amacıyla
aramayınız!
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KÜÇÜK YANGINLARLA KENDİNİZ MÜCADELE EDİN

ancak kesinlikle kendinizi tehlikeye atmayın!

Duman da ateş kadar tehlikelidir ancak daha hızlı yayılır!

YANGIN ÇIKTIĞINDA NE YAPMALIYIM?



BİR BAŞKA UYARI:

Yangından korunmadaki  
problemlerinizde bölgenizdeki  
itfaiyeler size memnuniyetle  
yardımcı olur.
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