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Araç sigortası ile yanan bir aracın yüksek maliyeti karşılanabilmesine rağmen yangının getirdiği 
şok ve bundan sonra en ufak bir yangın ihtimalinin yol açtığı psikolojik etki göz ardı edilemez. 
Biraz dikkat ile arabanızın yanma riskini düşürebilirsiniz. 

Araç sigortası ile yanan bir aracın yüksek maliyeti karşılanabilmesine rağmen yangının getirdiği şok ve 
bundan sonra en ufak bir yangın ihtimalinin yol açtığı psikolojik etki göz ardı edilemez. Biraz dikkat ile 
arabanızın yanma riskini düşürebilirsiniz. 

Bakım 

Rutin olarak aracınızın elektrik kablolarını kontrol edin. Hasar veya yıpranma belirtisi olup olmadığına 
dikkat edin. Kötü bağlantılara ve kırılgan yalıtımlara karşı dikkatli olun. Elektrik sistemine yapılan tüm 
ilaveleri ve değişimleri kalifiye bir ustaya yaptırın. 

Rutin olarak aşırı yıpranmanın belirtileri için tüm yakıt hattını kontrol edin ve bağlantıların tam 
olduğundan emin olun. 

Hiçbir zaman yakıt tankı veya besleme boruları yakınında ısı, yalın alev veya kaynak makinesi 
kullanmayın. Kaynak yapılırken aracın hem iç hem dış kısmını düzenli olarak kontrol edin. 

Modern araçların içi kısmı büyük ölçüde polimer, plastik ve diğer sentetik maddelerden ibarettir. Bunların 
tümü bilhassa kolay alev alır. Yangın çıkışından meydana gelen dumanlar oldukça toksiktir ve uzun süre 
solunduğunda öldürücü olabilir. Araç içinde sigaraların, kibritlerin doğru kullanımı ve atılması yangın 
riskini asgari düzeye düşürecektir. 

Arabanızda standartlara uygun köpük sprey söndürücü veya kuru toz söndürücü bulundurun. 

Eğer aracınıza LPG dönüşümü yaptırmayı düşünüyorsanzı bu dönüşümü yetkili firmalara yaptırın ve 
periyodik olarak kontrol ettirin. 

Eğer Aracınızda Yangın Meydana Gelirse… 

Motoru durdurun. 

Kaput kolunu çekerek kaputu serbest bırakın fakat açmayın. 

Araçtaki herkesi dışarı çıkarın. 

Araçtan uzaklaşın ve uzak bir noktada kalın. 

Seyredenleri uzakta tutun. 

İtfaiye 110’u arayın itfaiye ekiplerini olay yerine çağırın. 

Eğer yapmak güvenli ise yanan araca yaklaşmakta olan araçları uyarın. 

Eğer yapılmasının güvenli olduğuna inanıyorsanız kuru toz veya köpük söndürücü ile yangını söndürmeye 
teşebbüs edin. Yangın motor bölümündeyse kaputu açmayın. Fakat kaputun kenarının altından veya 
radyatör ızgarası boyunca söndürücü sıkın. Söndürücüyü dikkatli kullanın ve eğer tereddüdünüz varsa 
yangınla mücadeleye teşebbüs etmeyin. 

Motor yangınına hiçbir zaman su kullanmayın. Çünkü kısa devre yapabilir ve feci bir etkiyle yanan yakıtı 
etrafa dağıtabilir. 


