
YANGIN

Afet ve Acil Durum
çantanızı yanınıza
alarak hızlı adımlarla
binayı terkedin.

Deprem anında
sakin kalın

Balkon,
merdiven ve
asansörlerden
uzak durun.

Çök ,kapan, tutun
hareketiyle hedefinizi
küçültün.

Yangın ve patlamaları
engellemek için ocağı
su vanasını ve gaz
kokusu alınmıyorsa
elektrik şalterini
kapatın.

e Devlet üzerinde
size belirtilen en yakın
toplanma alanına
yürüyerek gidiniz

Yetkililer çağrıda
bulununcaya kadar
toplanma alanında
kalın.

Toplanma alanından
barınma alanına geçiş
için yetkililerin
yönlendirmelerini
bekleyin.

Acil yardım araçlarının
hızla ulaşım sağlamaları
için ilk 6 saat aracınızı
kesinlikle kullanmayın
ve trafiğe çıkmayın.

İletişim sistemlerinin
kilitlenmemesi amacıyla
operatörünüzün
üzerinden arama
yapmayın.

SMS ve İnternet
tabanlı uygulamaları
tercih edin.

0617-023-01

ANKARA

K
enEnlem  : 39.9804701

Boylam: 32.8482649

AFET VE ACİL DURUM
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AFAD Logosu

AFET VE ACİL DURUM
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YAŞADIĞINIZ ALANI
TAHLİYE ETMENİZ
GEREKİRSE

• Tesisatları kapatın.
• Afet ve acil durum
çantanızı yanınıza
alın.
• Asansörleri
kullanmayın.
• Desteğe ihtiyacı
olan kişilere yardım
edin.
• Aksi söylenmediği takdirde,
önceden belirlenmiş olan tahliye
güzergahlarını kullanın.
• Seri bir şekilde güvenli alanlara
ilerleyin.
• Önceden belirlenmiş toplanma
yerine gidin.

0917-023-01
Enlem  : 39.9804701
Boylam: 32.8482649

AFET VE ACİL DURUM
TOPLANMA ALANI

AFAD B e
Logosu



Elektrik Kaynaklı Yangın Risklerini 
Azaltmak İçin
• Cihazların standartlara uygun malzemeler 
ile doğru kurulumundan emin olun.
• Kırık veya yıpranmış olanlarını değiştirin. 
• İşi bitince f işten çekmeyi unutmayın.
• Elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin.

Doğalgaz Kaynaklı Yangın Risklerini 
Azaltmak İçin
• Standartlara uygun malzeme kullanın.
• Doğalgaz tesisatınızın kurulum ve bakımın 
bir uzmana yaptırın.
• Doğalgaz arızası için 187 Acil aranmalıdır.

Tüp Gaz Kaynaklı Yangın Risklerini 
Azaltmak İçin 
• Güvenilir markaların kullanımı
• Standart şofben ve ocak kullanımı
• Kaçak olup olmadığının emniyetli  bir 
şekilde kontrol edilmesi
 
Isıtıcı ve Soba Kaynaklı Yangın Risklerini 
Azaltmak İçin 
• Soba ve ısıtıcıları sarsıntıya karşı 
sabitleyin.
• Yanabilecek eşyaları ısıtıcılardan ve 

sobalardan uzak tutun.
• Soba ve bacaların yıllık temizliğini ve 
bakımını yaptırın.
• Ortamı düzenli olarak havalandırın.

Tehlikeli Katı ve Sıvı Malzemelerden 
Kaynaklı Riskleri Azaltmak İçin
• Sağlam ve aşınmayan kaplarda saklayın
• Birbirlerine temas etmelerini engelleyin

İnsan Kaynaklı Yangın Risklerini 
Azaltmak İçin
• Sigara izmaritlerinin tamamen 
söndüğünden emin olun ve asla yatakta 
sigara içmeyin. 
• Kibrit ve çakmakları çocukların 
ulaşamayacağı ve göremeyeceği yerlere 
koyun.     
• Mumların yanmaz bir zemine 
sabitlendiğinden ve kolayca tutuşabilecek 
cisimlerden uzak olduğundan emin olun.
• Çocukları asla mutfakta tek başına 
bırakmayın. 
• Ocak, soba, ısıtıcı, ütü vb. cihazları perde 
gibi çabuk tutuşabilecek eşyalardan uzak 
tutun. 

Yangın Anında
• Dumanlı ortama asla girmeyin.  
• Yangın sırasında mahsur kaldıysanız 
bulunduğunuz yeri itfaiyeye bildirin. Yangın 
bulunduğunuz evde ya da dairede değilse 
kapınızı kapatıp boşlukları tıkayın. 

Yangın Anında; Üzeriniz Alev Alırsa
DUR  - YAT - YUVARLAN

AFET VE ACİL DURUM PLANINIZI 
HAZIRLARKEN YANGIN RİSKLERİNİ 
DEĞERLENDİRİN

Çevrenizdekileri Uyarın
• Alev ya da duman görür, yanık kokusu 
alırsanız sakin olun.
• Hemen "Yangın Var!" diye bağırarak etrafta-
kileri uyarın veya yangın alarmını kullanarak bir 
yangın olduğunu etraftaki kişilere bildirin.

DUR YAT YUVARLAN

YANGIN SIRASINDA

112’yi arayın
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