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Çocuğunuzun yangõna ilgisi var mõ? 
Çocuklarõn çoğu, özellikle erkek çocuklarõ, belli bir dönemde  ateşe karşõ veya kibritlerle ve çakmaklarla 
oynamaya karşõ ilgi duyabilirler. 
Bu ilginin gayet normal olduğu sağlõk uzmanlarõnca kabul edilmistir ancak bu merak sonucu 
çocuğunuzun yanmamasõ veya etrafõn zarar görmemesi için gereken özenin gösterilmesi gerekir. 

Çocuklarõn yangõn başlatmasõnõn çeşitli nedenleri vardõr, bu nedenlerden bazõlarõ şunlardõr: 
! Merak ve ilgi normal davranõş gelişiminin bir parçasõ olarak kabul edilir 

! Bazõ çocuklar bireysel ilgi aradõklarõ icin yangõn başlatabilirler 

! Diğer çocuklarõn baskõsõ ateş yakmanõn bir etkeni olabilir 

! Malesef bazõ çocuklar öfke ve intikam acõsõ nedeniyle ateş yakabilirler 

! Bazõ çocuklarõn yangõn çõkarmanõn da dahil olduğu kötü niyetli yaramazlõk tarafõ olduğu görülür. 

! Sağlõk uzmanlarõnõn uyarõlarõyla, çocuklarõn küçük bir yüzdesinde, profesyonel tedaviyi gerektirecek 
sağlõksõz bir yangõn saplantõsõ vardõr  

Çocuklar genellikle küçük bir alevin tehlikeli bir yangõna dönüşebileceğinin farkõnda değildirler. 
Çocuğunuzun yangõna ilgi duygusu geliştirmesini önlemek için ne yapabilirsiniz? 

! Duman alarmõ monte edin, ailenizle birlikte düzenli olarak test edin ve yõlda en az bir kez baterilerini 
yenileyin 

! Yangõndan kaçõş planõ hazõrlarken çocuklarõnõzõn da yardõmcõ olmasõnõ sağlayõn ve düzenli olarak birlikte 
tatbik edin 

! Kibritleri ve çakmaklarõ daima güvenli bir şekilde saklayõn. Çocuklar ele geçirmek için tõrmanõrlar 

! Çocuklarõnõza ateşin bir OYUNCAK olmadõğõnõ fakat yemek pişirmek veya õsõnmak için yetişkinler 
tarafõndan güvenli ve sorumlu kullanõldõğõnda yararlõ bir ARAÇ olduğunu öğretin 

! Çocuklarõnõzdan size kibrit veya çakmak getirmelerini istemeyin.  Çocuklar örnekle öğrenirler ve  
genellikle yetişkinlerin davranõşlarõnõ taklit ederler. 

! Küçük çocuklarõnõzõ bulduklarõ kibrit veya çakmaklarõ size getirmeleri için teşvik edin ve sorumlu 
davrandõklarõ için övün 

! Ateşle oynamanõn kanõtõ olan kõyafetlerdeki yanõklarõ veya ceplerdeki kibrit ve çakmaklarõ görmezden 
gelmeyin 

! Çocuklarõnõzõn her an gözetim altõnda olduklarõndan emin olun 
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YANGIN İLGİSİ GÜVENLİK ÖĞÜTLERİ 
• Büyük çocuklara kibritin ve ateşin güvenli bir şekilde nasõl yakõlacağõnõ öğretin ve ateşin yalnõzca bir yetişkinin 

gözetiminde yakõlmasõnõn önemi üzerinde durun 

• Küçük çocuklarõn yatak odalarõnda ateşle oynayabileceklerinin bilincinde olun 

• Uykudayken dumanõn kokusunu alamazsõnõz ve duman sizin daha da derin uyumanõza neden olur 

ÇOCUKLAR VE ATEŞİN ÇEKİCİLİĞİ 
Fact Sheet 15 � Community Risk Management. Revised 28/09/2004-Turkish 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


