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GÜVENLI DAHA IYI.
EV IÇIN GÜVENLIK TAVSIYELERI.

RAHAT BIR YAŞAMIN IYI TARAFLARI.
Büyük bir konut inşaat şirketi olmanın avantajları da fazladır. Bizde siz en önemli
noktasınız. Bizim tavsiye dizimiz size kendi konutunuzda, konut ve yaşam kalitesini
garanti altına almaya veya iyileştirmeye, problemlerden sakınmaya ve masraf
tasarrufu yapmaya yardımcı olacaktır. Konut konusunda vermiş olduğumuz bu
gayet geniş ve önemli tavsiyelerimizden faydalanın. Ve kendinizi konutunuzda
mutlu hissedin.
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SCHÄDLINGE

GÜVENLİK

EVINIZDE GAYET GÜVENLI.
Evim sarayımdır. Kendisini kim bu atasözü ile özdeşleştirmez?
Fakat insanın kendi dört duvarı arasında tam olarak kendi evinde
olabilmesi için, kendini güvenli hissetmesi gerekir. Güvenlik, evinizin
kapısında başlar ve sağlam basamaklı bir merdivende biter. Bu
tavsiye kitapçığında konutunuzda yaşamı tam olarak güvenli kılacak
birçok faydalı tavsiyeleri biraraya getirdik.
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YANGIN
HIÇ KIMSE EVINDE YANGIN ÇIKSIN
DIYE CAN ATMAZ.
Gayet tabii en güzel olan yer insanın kendi
dört duvarı arasıdır, fakat bir yangında da en
tehlikeli olan yer burasıdır. Berlin İtfaiyesi senede 8.000’den fazla yangın söndürmektedir. Bu
yaklaşık günde 22 yangın demektir. Çıkan yangınların üçte birinden fazlası geceleri meydana
gelmektedir. Oturulan binalarda çıkan yangınların sayısı sadece Berlin’de senede binden
fazladır. Her ateş küçük başlar. Ekseri dikkatsizlik, ağır ihmal ve düzensizlik bu yangınların
esas nedenleridir. Ufak bir ateşten çok çabuk,
içler acısı zararlar meydana getiren büyük bir
yangın meydana gelebilir. Bu nedenle günlük
yaşamınızda çok fazla zaman harcamadan
kendinizi yangından nasıl koruyacağınızı ve bir
yangın esnasında doğru davranışı bilmek çok
önemlidir.
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YANGIN ESNASINDA DAVRANIŞ ŞEKLİ

ATEŞ OLMAYAN YERDEN, DUMAN
ÇIKMAZ.
Ateş her şeyden önce duman demektir.
Duman ise aynen alevler kadar tehlikelidir,
zehirlidir ve nefes almayı önlemektedır. Suni
maddeler, boya ve mobilyalardaki çözücü
maddeler ve gündelik eşyalar bir yangın anında öldürücü gazlar oluşturmaktadırlar. Kendi
evinizde bir yangın çıkmış ise, evinizi en çabuk
bir şekilde terk edin ve arkanızdan giriş
kapısını kapatın.

IT FA IY

YANGIN

Yangın kendi evinizde değil ise, geçerli olan
şudur: Evinizde kalın, evin giriş kapısını kapalı
tutun ve pencereden itfaiyenin vereceği
talimatlara uyun. Her şeye rağmen sükuneti
muhafaza edin. Bir yangın durumunda ilk
olarak acil telefon numarası 112’den itfaiyeyi
haberdar edin.

E

112
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YANGIN

KONUTTA YANGINDAN KORUNMA

ÖNLEM ALMAK SÖNDÜRMEKTEN
DAHA IYIDIR.
Çok az bir malzeme ile evinizi daha emniyetli
bir duruma getirebilir ve herhangi bir yangının
çıkmasını önlemiş olursunuz. Yanıcı akıcı
maddeleri, eski kağıtları ve yangın tehlikesi bulunan çöpleri asla evinizin içinde ve balkonda
depolamayın. Bilhassa yılbaşında kağıt ve ambalajların balkondan alınması gerekir. Tavana
yapıştırılmış olan sterepor levhalar kesinlikle
çıkartılmalıdır. Bunlar bir yangın esnasında
odayı ölümcül bir tuzağa dönüştürmektedir.
Saniyeler esnasında oda yakıcı bir duman ile
dolmakta ve sterepor eriyerek damla halinde
yanarak aşağıya düşmektedir.

MUMLAR NEŞELI BIR ORTAM
MEYDANA GETIRSE DE,
diğer açık alevler gibi yangın tehlikesi oluşturmaktadırlar.

TAVSİYELER:
• Bilhassa evde ufak çocukların veya
serbest dolaşan ev hayvanların
bulunduğu durumlarda mumları asla
gözetimsiz bırakmayın. Mumları devamlı
yangına dayanıklı olan bir altlık üzerine,
diğer eşyalara yeterli bir mesafede
– yukarıya doğru da – koyun. Kendi
güvenliğiniz için kendiniz yangın uyarı
cihazı bağlayabilirsiniz. Cihazın içersine
duman girer girmez bir alarm verilecektir.
Meydana gelen yüksek akustik sinyal
sayesinde bir yangın çıkmadan önce ikaz
edilmiş olunacaktır.
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YANGIN

SİGARALAR TEKRAR TEKRAR
YANGINLARA NEDEN OLMAKTADIR.
Aşağı düşmüş olan kül için için yanar ve saatler
sonra bir yangın meydana getirir, çöp kovasının içinde de. Yatakta sigara içmek tehlikelidir.
Elinde yanmakta olan bir sigara ile uyuyan
kimse, yatağı yakma tehlikesini getirmektedir.
Bunun neticesinde ağır yanıklar meydana gelebilir. Ayrıca yanan kuş tüyleri ölümcül gazlar
oluşturmaktadırlar.

TAVSİYELER:
• Aşağı düşen sigara külüne dikkat edin.
• Sigaranızı her zaman tam olarak
söndürün.
• Yatakta sigara içmeyin.
• Yanmakta olan sigara izmaritleri
pencereden veya balkondan dışarı
atılmamalıdır. Böyle bir hareket altta
bulunan evde veya balkonda bir
yangına neden olabilir.
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YANGIN

KONUTTA YANGINDAN KORUNMA

BU ŞEKILDE ÖNLEM ALINDIĞINDA
ASLA BIR ŞEY YANMAYACAKTIR.
Yemek pişirme, kızartma ve fırında pişirme
esnasında çok çabuk yangın çıkabilir. Eğer fırın
kapatılmamış ise, çok kısa bir süre ayrılmanız
durumunda dahi yangın çıkabilir. Tava içersinde
yanmakta olan yağı asla su ile söndürmeyin.
Yanmakta olan yağın ısısı 100 °C den yüksek
olduğundan su derhal buharlaşacak ve bir yağın patlama tehlikesi ortaya çıkacaktır. Düzenli
olarak değiştirilmedikleri takdirde fırınların
üzerine takılı olan duman çekme filtreleri de
yangın nedeni olmaktadır. Zamanla filtrelerin
içi çabuk yanabilen yağ ile dolmaktadır. Tava
içinde yanmakta olan yağdan sıçrayan ufak
bir kıvılcım duman çekme başlığında yangın
çıkartmak için kafi gelmektedir. Bu durumda
çoğu zaman mutfağın tamamı yanmaktadır.
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TAVSİYELER:
• Yanmakta olan yağı en iyisi uygun
olan bir tava veya tencere kapağı ile
boğmaktır.
• Duman çekme başlıklarının filtrelerini
düzenli olarak, en geç filtre sarılaşmaya
başladığında veya indikatör çizgileri
görünmeye başladığında değiştirin.

YANGIN

GÜVENDE OLUN VE BU ESNADA AKIM
ALTINDA DURMAYIN.
Arızalı olan elektrikli cihazlar veya akım kabloları çok kuvvetli ısınabilir veya bir kısa devre
durumunda kıvılcım meydana
getirebilirler. Önce fark edilmeyen, fakat sonra
büyük hasarlar meydana getiren yangınlar
bu şekilde oluşmaktadır. Sıcak hava üfleyen
ısıtıcılar, kahve makineleri, ısınma battaniyeleri,
saç kurutma cihazları veya ütü gibi ısı üreten
elektrikli cihazlar fark edilmeyen teknik bir
arızadan dolayı çok kolay aşırı ısınabilir ve bir
yangın meydana getirebilirler. Bu cihazları
mümkün derece uzatma kablosuz kullanın.
Birçok cihazda Stand-by-fonksiyonları da yangın nedeni olabilir. Açılıp kapatılabilen dağıtım
prizlerinin kullanılması hem güvenilir, hem de
elektrik tasarrufludur. Gaz ocaklarınızı daima

uzman bir işyerinde çalışmakta olan gaz, su
tesisatçısına bağlatın. Bu işyerinin Gaz Tedarik
İşletmesi (GVU) ile bir sözleşmesinin olması
zorunludur.
TAVSİYELER:
• Sadece kabloları sağlam ve fonksiyonu
tam olan elektrikli cihazları kullanın.
Elektrikli cihazlardaki tamirat
işlemlerini sadece kalifiye elemanlara
yaptırın. Sadece müsaade edilmiş ve
incelenmiş olan elektrikli cihazları
kullanın – cihaz üzerinde bulunan VDE
ve GS işaretlerinden bu durum tespit
edilebilmektedir. Açık olan cihazları asla
gözetimsiz bırakmayın.
• Cihaz yandığında ilk önce elektrik
kablosunu fişten çekin.
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YANGIN

BİNADA YANGINDAN KORUNMA

YANGINDAN KORUNMAK IÇIN ASLA
TASARRUF YAPMAYIN.
Her kiracı kendi oturduğu konutta yangından
korunmak için önlemler alabilir.
• Bilhassa geceleri bina, avlu kapılarını, bodrum kapılarını ve tavan kapılarını kapatın.
Yangından koruma kapılarının da devamlı
olarak kapalı tutulması önemlidir.
• Sadece kapalı olan kapılar yangından
koruma sağlamaktadır. Sabitleme tertibatı
bulunan yangından koruma kapılarının önüne engel konulması yasaktır. Bu kapılar bir
duman sensörü ile donatılmış olup, duman
meydana gelmesi durumunda kendiliğinden kapanmaktadır. Yangından koruma
kapıları bir yangın durumunda dumanın ve
alevlerin dağılmasını önlemektedir.
• Kesinlikle binanın giriş kapısını kilitlemeyin,
bu kapılar bir yangın durumunda sizin
kaçma yolunuzdur.
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• Çocuk arabası, bisiklet, mobilya çöpleri,
çiçek kasaları ve bitkiler veya başka yanıcı
maddeler giriş bölümlerine, ev koridorlarına, küçük odacıklara ve bodrum girişlerine
konulmamalıdır.
• Evinizin giriş kapısı önüne ayakkabı dolabı
konulmamalıdır. Bunlar kasti yangın çıkartmak isteyenler için sevilen objelerdir ve bir
yangın ocağına dönüşebilirler. Bunlar ayrıca
kaçış yolunuzu da kapatmaktadırlar.
• Merdiven çıkışları sigara içme daireleri
değildir.
• Renk, boya, benzin, araç lastikleri ve sterepordan yapılma ambalajlar bodruma değil,
özel çöplere atılmalıdır.
• Bütün binalarda kendilerine ait etiketleri ile
birlikte yangından koruma teknik tertibatları
bulunmaktadır. Bu tertibatların çalındığının veya tahrip edilmiş olduğunun farkına
vardığınızda – kendi güvenliğiniz için – bina
sahibine haber verin.
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EVDEKİ KİMYEVİ MADDELER
TAM OLARAK TEMIZ, AMA GÜVENLI!
Temizlik malzemeleri gereklidir, fakat bunların
doğru olarak kullanılmaması veya çocukların
eline geçmesi çok çabuk tehlikeler meydana
getirebilir. Dışarı sızmakta olan gazlar küçümsenmemelidir. Bu tür kimyevi maddeler ile
çalışma durumlarında düzenli olarak havalandırın ve açık ateşten sakının, çünkü gazlar çok
çabuk ateş alabilirler. Kimyevi içerikler prensip
olarak karıştırılmamalıdır. Eğer istenmeden ev
kimyasal maddeleri ile temas edilmiş ise bir
doktora başvurulmalıdır. Acil durumlarda daha
çabuk bilgi sahibi olmak için 2009 senesinden
beri evde kullanılan bütün kimyevi maddelerin
işaretlendirilmiş olmaları şarttır. Bu işarette çizgi
kodunun yanında 15 rakamlı bir tespit etme

sayısı mevcuttur. Bu kod üzerinden acil durum
doktorları telefonla kendi bilgi bankalarından
bu mamul hakkında çok çabuk bilgi elde
edebilmektedirler. Bir acil durum bildirisi yaptığınızda bu nedenle bu kodu mutlaka hazır
bulundurun. Kodun kaybolmaması için kimyevi maddeler devamlı olarak orijinal ambalajları
içersinde muhafaza edilmelidir.
TAVSİYELER:
• Temizlik malzemeleri devamlı olarak
kapalı ve çocukların ulaşamayacağı
şekilde muhafaza edilmelidir. Konsantre
temizlik maddesi kullananlar ciltlerini
korumaları için lastik eldiven ile
çalışmalıdırlar.
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EV İŞLERİNDEKİ KAZALAR
Kazaların çoğu sokakta değil, evde olmaktadır.
Evde temizlik esnasında serbest kablolar ve
temizlik kovası düşme için bir tuzak olabilir.
Sağlam olmayan merdivenler ağır şekilde
düşmeye neden olmaktadır. En tehlikeli mekan
ise istatistiklere göre mutfaktır. Yanmalar, kesik
yaralanmaları ve su yanıkları burada nadir olaylar değildir. Kendi dört duvarınız arasındaki kazalardan, planlama, iyi bir zamanlama ve doğru
yardımcı maddeler ile sakınmak mümkündür.
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SONRADAN ÜZÜLMEKTENSE,
DIKKATLI OLMAK DAHA IYIDIR.
Genel ev temizliği için yeterli zaman ayırın.
Yüksek yerlere erişmek için, daima sağlam bir
merdiven kullanın. Üzerine çıkmak için masa
ve sandalyelerle hazırlanan sallantılı konstrüksiyonlar daima bir tehlike kaynağı oluşturur.
Emniyete almadan pencere eşiklerine veya
balkonlara yerleştirilen çiçek kasaları veya
saksılar başkaları için bir tehlike kaynağı olabilir.
Kuvvetli rüzgarlarda aşağıya düşerek insanların
yaralanmalarına sebep olabilirler.

EV İŞLERİNDEKİ KAZALAR

DIKKAT, EVDE TUZAKLAR VAR!

HALI
Halıları daima sabitleyin veya kaymayan bir alt
zemin üzerine yayın.

KÖTÜ IŞIKLANDIRMA
İnsan yeterli derece göremediği yerde çok kolay düşer. Bu
nedenle artan enerji fiyatlarına rağmen biraz daha aydınlık
olması daha iyidir, banyo ve koridorda da.

BANY0
Burada basit tedbirler bile daha fazla güvenlik sağlarlar. Duş içine veya küvete
yerleştirilecek olan kaymayan altlıklar düşmeyi önlemektedir. Mesela küvetin
üstüne konulacak tutunma sapları, girme ve çıkma esnasında ilaveten
güvenli bir tutunma sağlamaktadır.
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P O L IS
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HIRSIZLIK
HIRSIZLARA ŞANS YOK.
Eve girmek isteyen herkesin hakikaten oraya
girmesi gerekli değildir. Bu sebeple ekseri
sağlıklı bir dikkat gerekmektedir. Kimin binaya
veya eve girmek istediğini sormadan zil
çaldığında kapıyı açmayın. Yabancıları evinize
almayın ve düşüncesiz olarak kapıyı açmayın.
Kapıdaki gözetleme deliğinden bakılması her
zaman tavsiye edilir. Gerektiği durumlarda bir
görev kimliği gösterilmesini isteyin. Gençler ve
arkadaşları bilhassa kış günlerinde bina koridorunu buluşma noktası haline getirmektedirler.
Bu durumda anne ve babaların çocuklarına
merdiven çıkışlarının “oyalanmak” için doğru
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yerler olmadığını benimsetmeleri gerekir. Bir
süre evde bulunmayan, seyahata giden veya
dışarda çalışanların, komşularından ara sıra eve
göz kulak olmalarını rica etmeleri gereklidir.
Posta kutusunun da, uzun zaman evden
ayrı kalınması durumlarında, düzenli olarak
boşaltılması şarttır. Ayrıca bina sahibine evin
anahtarının nerede olduğu konusunda bilgi
verilmelidir. Hırsızlıkların üçte ikisi gündüzleri
meydana gelmektedir. Ve tüm hırsızlıkların
yarıdan fazlası kapı ve pencereler basit aletler
ile açılarak işlenmektedir.

HIRSIZLIK
TAUBEN

TAVSİYELER:
• Binayı, evini kısa bir süre dahi terk eden
kimse kapıyı sadece çekip kapatmamalı,
aynı zamanda kilitlemelidir. En iyisi iki
defa kilitlemek, çünkü anahtar bir kere
çevrildiğinde kilit sadece birkaç milimetre
içeri girmektedir.

• Bu durum pencere ve teras kapıları için
de geçerlidir.
• Evden kısa bir süre ayrı kalma
durumunda da pencere ve kapılar kapalı
olmalıdır.
• Dikkat: Devrik olan pencereler açık
pencerelerdir.

• Ev anahtarı ayak tozluğunun altına veya
çiçek saksısına saklanmamalıdır.
• Cam takılı olan kapılarda anahtar iç
taraftan takılı olmamalıdır.
• Anahtar kaybedildiği takdirde mutlaka
kilit silindiri yenilenmelidir.
• Mesela bir tamir durumunda araç
anahtarınızı vermeniz gerektiğinde ev
anahtarınızı anahtarlıktan çıkartın.

• Evet, bina giriş kapısı kapalı olmalıdır,
fakat hiç bir zaman, geceleri de, kilitli
olmamalıdır. Çünkü bir tehlike anında
polis, ilk yardım ekipleri ve itfaiye hiç
bir zorlukla karşılaşmadan kapıyı
açabilmelidirler. Ve kilitli olan bir kapı
kaçış yolunu kapatmaktadır.
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BESTELLEN SIE
IHREN RATGEBER UNTER:
030. 24 71 41 69
oder info@wbm.de
REHBERİNİZİ SİPARİŞ EDİN:
030. 24 71 41 69
info@wbm.de

DİĞER
REHBERLERİMİZİ
TANIYOR MUSUNUZ?

KÖPEK, KEDI… EV.
Kiralık konutlarda evcil hayvanların
saklanmasına ilişkin bilgilendirme broşürü
EVİNİZİ DOĞRU HAVALANDIRIN
Dört duvarınız arasındaki iyi
gelen hava hakkında herşey
NASIL YAPILDIĞINI
ÖĞRENİN
İşletme giderleri
hakkında bilgiler

KOMȘULARLA İYİ
GEÇİNMENİN YOLU
Kiralık evlerde iyi bir ortak
yaşam için öneri ve kurallar

HAŞERELERIN IZINDEYIZ.
Zararlı böceklere karşı korunmak için
faydalı ipuçları.

AÇIN. İNCELEYİN. TAŞININ?
Daire incelemekle ilgili önemli bilgiler
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BU DEĞERLİ Mİ YOKSA
ATILABİLİR Mİ?
Çöple ilgili değerli ipuçları

