
Evde yangınları önleme ile ilgili  
iyi tavsiyeler

Elektrik arızaları
Evlerimizde çeşit çeşit elektrikli cihaz-
lar vardır ve bunlar aşırı ısındıklarında 
veya yanlış kullanıldıklarında yangına 
yol açabilirler. Elektrik sisteminde 
şüpheli kokuların farkına varırsanız veya 
gürültü duyarsanız bir elektrikçiyle temas 
kurun. Kabloları ve elektrik cihazlarının 
bir uzman tarafından tamir edilmesi 
her zaman en iyi yöntemdir. Elek
trik yangınları oldukça rutin önlemler 
izlenerek de önlenebilir. Televizyonu her 
zaman düğmesinden kapatın, kurutma 
makinelerini, çamaşır makinelerini ve 
bulaşık makinelerini dışarı çıkarken veya 
yatarken çalıştırmayın. Giysileri asla 
radyatörlerin veya sauna ısıtıcılarının 
üzerinde kurutmayın. Tost makinele  
rinin ve ütülerin fişlerini çıkarmayı 
alışkanlık haline getirin. Bir artık akım 
devre kesicisi kurun. 

Mumlar ve açık ateşler 
Birçok evde çıkan yangınların ne-
deni mumları söndürmeyi unutmaktır. 
Mumları perdelerin veya televizyonun 
yakınına yerleştirmeyin. Seramik, cam 

veya metal gibi yanmaz malzemeden 
yapılmış şamdanlar kullanın. Ahşap 
şamdan kullanmayın. Odadan çıkarken 
mumları söndürme alışkanlığını edinin. 

Çocuklar her zaman ateşle 
ilgilenmiştir, bu yüzden onunla nasıl baş 
edeceklerini öğrenmeleri önemlidir. Bir 
çocuğu asla ateşle korkutmayın   sa-
dece meraklarını artırır. Bir çocuğu asla 
yanan bir mum veya açık bir ateşle yalnız 
bırakmayın. 

Sigara içme
Sigara içmek ölümcül sonucu olan 
yangınların en yaygın nedenlerinden 
biridir. Sigara içmeyi tehlikeli kılan 
yalnızca yatakta sigara içmek değildir; 
bir koltukta veya kanepede sigara içerken 
uyuya kalmak da aynı biçimde tehlikeli-
dir. Boşaltmadan önce kül tablasının 
içindekilerini ıslatın. 

Mutfak bir yangın riski olabilir.
Birçok yangın ocakta başlar. Kuru 
pişirmek yangının yaygın bir nedeni-
dir. Sıcaklık yüksekse yağlar ve stearin 
yanar. Ocakta bir şey kaynarken asla 

uzaklaşmayın. Otomatik ocak denetimi 
ocakta başlayan yangınları önlemek için 
iyi bir yöntemdir – bu konuda daha fazla 
bilgi için bkz.: www.brandsakerthem.se.

Mutfak aspiratörünüzü mümkün 
olduğunca temiz tutmak, yağ ve is ol-
dukça kolay yandığı için mutfakta yangın 
riskini azaltmaya yardımcı olur.

Yanıcı Maddeler
Petrol, metilatlı sıvılar, parafin ve ateş 
yakma sıvılarının hepsi çok yanıcıdır. 
Bu sıvıları uygun kaplarda ve çocukların 
erişemeyeceği yerlerde tutun.
Barbeküleri ateş yakma sıvısı kullanarak 
yakın. Asla petrol veya metilatlı sıvılar 
kullanmayın. 
Asla aerosol spreylerini açık ateşlere 
atmayın, yoksa büyük bir patlama mey-
dana gelir.
Tüpgaz çok yanıcıdır, bu nedenle 
doğru kullanılması önemlidir. Tüpgaz 
kullanmayı bitirdiğinizde vanayı kapatın. 
Bir teknede veya karavanda tüpgaz 
kullanıyorsanız hasarlı olmadıklarından 
emin olmak için bağlantıları, vanaları ve 
boruları düzenli kontrol etmeniz önemli-

Dört yangından üçü evde meydana gelir ve genellikle de 
ihmalkârlıktan veya teknik arızalardan kaynaklanır. Bir yangını  
önlemenin söndürmekten daha kolay olduğunu unutmayın. 
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dir. İsveç Yangın Koruma Birliğinin ka-
ravanlarda tüpgaz kullanımı hakkındaki 
iyi tavsiye broşüründen daha fazla bilgi 
edinin. 
.
Kundakçılık
İkamet bölgeleri sıklıkla kundakçılık 
saldırılarının hedefidir. Bunu önlemenin 
en iyi yolu merdiven sahanlıklarında veya 
diğer kolay erişilebilir yerlerde yanıcı 
madde saklamamaktır. Çatı katlarını, 
bodrumları ve garajları kilitli tutmak ve 
ışıkların çalıştığından emin olmak da 
önemlidir.  Bu önlemler kundakçıların 
işini çok daha zorlaştırır. 

Yardımınız için
Duman alarmları
Bir yangında en tehlikeli olan ve 
ölüme neden olan dumandır. Bir duman 
alarmı tehlikeli dumana tepki verip sizi 
uyandırır. Duman alarmlarınızı düzenli 
olarak kontrol edin. İsveç Yangın Koruma 
Birliğinin Evde duman alarmları adlı 
iyi tavsiye broşüründen daha fazla bilgi 
edinin. 

El tipi yangın söndürücü
El tipi bir yangın söndürücüsü bir 
yangını söndürmeye başlamak için 

mükemmel bir araçtır. Evdeki herkes 
yangın söndürücüsünün nasıl çalıştığını 
ve nerede olduğunu bilmelidir. İsveç 
Yangın Koruma Birliğinin Doğru yangın 
söndürücüsünü seçmek adlı iyi tavsiye 
broşüründen daha fazla bilgi edinin. 

Boşaltma planı
Çocuklarınızla birlikte bir boşaltma 
planı yapın. Mümkünse ailedeki her 
birey için en az iki farklı acil du-
rum çıkışının olduğundan emin olun. 
Apartmanınızda bir yangın başlarsa 
dışarı çıkabileceğinizden emin olun. 
Kapıyı gömme kilidi kullanarak içe-
riden kilitlemeyin. Boşaltma planını 
herkesin görebileceği bir yere yerleştirin 
ve binanın dışında bir toplanma yeri 
belirleyin. Evinizi boşaltmayı örneğin 
bir boşaltma merdiveni kullanarak daha 
kolay hale getirin. 

Eviniz güvenli mi? 
•  Fırının yakınındaki tüm yanıcı mad-

deleri kaldırın. 
•  Kullanılmadıkları zaman kahve maki-

nesi ve tost makinesinin fişlerini çekin. 
Bir zamanlayıcı takın. 

•  Ampullerin vatlarının doğru 
olduğundan ve uzatma kablolarının 

ezilmiş olmadıklarından emin olun. 
•  Arızalı prizleri/fişleri değiştirin ve 

gevşek olanları sıkın. 
•  Havluları veya yanıcı maddeden 

yapılmış başka nesneleri radyatörler 
üzerinde kurutmayın. 

•  Odadan çıkarken mumları söndürün. 
•  Sigortalar sık sık atıyorsa bir elektrikçi-

den arızayı bulmasını isteyin
•  Bir gök gürültülü fırtınada elektrik ve 

anten kablolarının fişlerini çekin. 
•  Televizyonunuzun etrafında bol boşluk 

olduğundan emin olun. 
•  Televizyonunuzun üzerinde yangına yol 

açabilecek örtüleri, mumları ve başka 
her şeyi kaldırın. 

•  Mutfak aspiratörünüzün temiz 
olduğundan emin olun. 

•  Duman alarmlarınız var mı, neredeler? 
•  Evinizde el tipi yangın söndürücü var 

mı?
•  Buzdolabı veya dondurucu arkasında 

boşluk olmalı. 
•  Mumların perdeler veya benzeri 

yakınına yerleştirilmediklerinden 
ve yanmayan dekorasyonlara sahip 
olduklarından emin olun. 

•  Bir artık akım devre kesicisi kurun.
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