
En Tehlikeli Söylentiler 

“Bir yangın çıktığında evi terk edebilmek için

on dakikadan fazla zamanım var.”

Tamamen yanlış, kaçmak için ortalama dört

dakika zamanınız vardır. Bir duman zehirlenmesi

iki dakika sonra dahi ölüme sebep olabilir.

“Komşularım veya evde beslediğim bir hayvan

beni vaktinde uyarabilir.”

Sadece iki dakikalık bir zamanınız olduğuna

göre, çok tehlikeli ve yanlış bir düşünce –

özellikle geceleri komşunuz uyuyorsa ve evcil

hayvan yan odada bulunuyorsa.

“Dikkat edersem yangın tehlikesine karşı

korunmuş olurum.”

Tamamen yanlış. Yangına en fazla elektrik

arızaları sebep olmaktadır. Bodrumda veya

sahanlıklarda kasten çıkartılan veya komşu

dairede çıkan yangınlar da, hiç bir suçunuz

olmasa dahi sizin için oldukça tehlikelidir.
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Yangında Ölenler Dumandan

Zehirlenmektedir

Günde iki kişi çıkan yangınlarda ölmektedir; bu

yangınların çoğu kurbanlarının kendi dört duvarları

arasında çıkmaktadır. Ölümlere çoğunlukla duman

zehirlenmesi sebep olmaktadır. Yangına kurban

gidenlerin üçte ikisi uyurken hayatlarını kaybetmiştir.

Çünkü, duman alevden daha hızlı ve sessizdir. 

Almanya’da yangınlarda yılda; 600 kişi ölmekte, 

6 000 kişi yaralanarak uzun süreli sakatlıklar

geçirmekte ve 2 milyar DM değerinde şahsi 

zarar meydana gelmektedir.

Duman Detektörleri Hayat Kurtarıcıdır

Yangında çıkan dumanların akciğerleri dolduracak

kadarı dahi ölüme neden olabileceğinden, evinizde bir

duman detektörü bulunması en iyi hayat kurtarıcıdır. 

Duman detektörünün çıkarttığı yüksek alarm sesi,

sizi uykuda iken dahi zamanında uyararak kendinizi

ve ailenizi vaktinde emniyete almak ve itfaiyeye haber

vermek için gerekli zamanı sağlamaktadır. Bu

durumlarda itfaiyeye haber vermek için 

derhal 112 numaralı telefonu arayınız.

Kaliteli duman detektörleri 1 m mesafedeki sigara

dumanından ve yanan mumlardan etkilenmez. 

Satın alacağınız duman detektörünün

üzerinde VdS kontrol işareti

bulunmasına dikkat ediniz.

Duman Detektörü Nereye Monte

Edilmelidir?

Duman detektörleri tavana, odanın ortasında bir yere

yerleştirilmelidir. Cihaz ile birlikte verilen vidaları ve

dübelleri kullanarak kolayca monte edilebilir. Duman

detektörleri yaklaşık olarak kahve içilen bir tas

büyüklüğünde ve beyaz renkli olduklarından tavanda 

pek görünmezler.

En iyi korunma şekli:

Minimum korunma

• Her kat için holde bir duman detektörü

İlave korunma

• Çocuk ve yatak odaları

• Hobi odaları

• Aspiratörlü mutfaklar

• Tavan arası

• Kazan dairesi

Yanlış alarm vermemesi için duman detektörleri su

buharı oluşabilen veya çok tozlu odalara monte

edilmemelidir. 

Evlerdeki duman detektörlerinin yanı sıra işletmelerde,

otellerde, lokantalarda, mağazalarda, kamu binalarında ve

endüstride yıllardan beri kullanılan profesyonel yangın

alarm sistemleri de kendilerini kanıtlamıştır. Yangın

alarm sistemleri hayat kurtarıcı ve sağlığınızı

koruyucudur – bu konuda elektronik alet satan uzman

firmalardan güvenilir bilgi alabilirsiniz.

3 odalı daire
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Çok katlı ev

Optimum korunma

Minimum korunma



Duman Detektörlerini Nerden Satın

Alabilirsiniz?

Duman detektörlerini elektronik cihaz satan mağazalardan,

güvenlik şirketlerinden, yangından korunma sistemleri

satan firmalardan ve piyasadan temin edebilirsiniz. 

Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Sadece optik duman detektörleri kullanınız. Radyoaktif

bileşimli duman detektörleri Almanya’da yasaktır.

• Pil ile çalışan duman detektörleri kullanılması

önerilmektedir – bu cihazlar elektrik

kesilse dahi çalışırlar.

• Cihaz üzerinde VdS işareti bulunması o

cihazın güvenilir ve kaliteli olduğunu

gösterir. 

Teslim eden:

Ebeveynler ve Çocuklar İçin Öğütler

Çocuklara ve gençlere itfaiyenin acil telefon

numarası 112’yi öğretip, bu numarayı hepiniz

aklınızda tutunuz.

Çocuklarınızla oynayarak, örn. bir oyuncak telefonla,

onlara itfaiyeye nasıl telefon edileceğini öğretiniz:

• 112’yi çevirin,

• sakin ve anlaşılır bir şekilde konuşun,

• soyadınızı ve adresinizi söyleyin,

• yangının nerede olduğunu, insanların ve

hayvanların tehlike içinde olup olmadığını

söyleyin.

Fakat: Acil telefon numarasını gereksiz yere

aramayın, hakkınızda cezai işlem uygulanır! 

Özellikle misafiriniz varsa, yangın çıktığında herkese

haber verebilmeniz için, evde kaç kişi bulunduğunu

bilmeniz gerekmektedir.

Yangında Nasıl Davranılmalı?

1) Sakin olunuz. Paniğe kapılmayınız! 

2) Derhal itfaiyeye haber veriniz: Acil Telefon 112. 

Bu numarayı çevirdiğinizde size ne olduğu, nerede

olduğu ve adınız sorulacaktır. Almanca bilmiyorsanız,

mümkün olduğu kadar anlaşılacak şekilde adınızı ve

adresinizi söyleyin ve Almanca olarak ”FOYER" deyin!

3) Sadece küçük yangınları söndürmeye çalışınız. Burada

dikkat edilmesi gereken nokta: Küçük bir yangın çok

kısa zamanda büyüyebilir. Yangında oluşan duman

ölümcüldür.

4) Alevlerin ve dumanın evdeki diğer odalara

yayılmaması için, yangın çıkan odanın kapılarını

kapatınız.

5) Evdeki herkesi (ve evcil hayvanları) alarak dışarıya

çıkınız. Evden herhangi bir şey almak için vakit

kaybetmeyiniz. Kesinlikle tekrar eve dönmeyiniz! 

6) Dairenin kapısını mutlaka kapatınız. Aksi takdirde

dumanlar merdivenleri sarar.

7) Kapıyı açtığınızda, daireden çıkmanız mümkün değilse

(koridor veya merdivenler tamamen dumanla kaplı),

kapıyı derhal kapatınız. Bir pencereye gelerek yardım

isteyiniz! Acil numaraya telefon edildiğinde, itfaiye

birkaç dakika içerisinde yangın yerine ulaşmaktadır.

Kesinlikle pencereden atlamayınız! 

8) İtfaiyeye yangın yerine nasıl ulaşabileceklerini

açıklayınız. İtfaiyenin size vereceği talimatı

bekleyiniz.

Yayımlayan

Zentralverband Elektrotechnik- 

und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V.

Fachverband Sicherheitssysteme

Stresemannallee 19

60596 Frankfurt am Main

Bundesverband der Hersteller- und

Errichterfirmen von

Sicherheitssystemen (BHE) e.V.

Feldstraße 28

66904 Brücken

GDV Gesamtverband 

der Deutschen 

Versicherungswirtschaft e.V.

Friedrichstraße 191

10117 Berlin

Tasarım

eon Marketing Design · Berlin

Fotoğraflar

Lutz Bertram

Stefan Wagner

www.Rauchmelder-Lebensretter.de


