
ACİL DURUMDA 000�õ ARAYIN 
 

 

GERÇEK 
Her yõl NSW de yaşayanlarõn bazõlarõ korunma önlemleri yüzünden yangõndan kaçarken evlerinin 
içinde zorluklarla karşõlaşõrlar ve hatta gecikmeden ötürü de hayatlarõnõ bile kaybedebilirler.Ev koruma 
ve ev içi güvenliği arasõnda bir denge olmasõnõ tavsiye ederiz. Evinize zorla girmek isteyenleri kilit dõşõ 
bõrakmak ne kadar önemliyse, yangõn anõnda kendinizi ve ailenizi içeride kilitli bõrakmamak da o kadar 
önemlidir. 

DUMAN ALARMI GÜVENLİK UYARILARI 
• Yangõnõn neden olduğu dumanõn sizi sersemletebileceğini ve dumandan göremeyeceginizi unutmayõn 

• Eğer evdeki yangõndan dõşarõya kaçabildiyseniz dõşarõda kalmayõ ve 000�õ aramayõ unutmayõn 

• Çocuklarõnõzõn yangõndan kaçõş planõnõ çok iyi öğrenmelerini ve ve yangõn tatbikatõ yapmadan önce test etmelerini 
sağlayõn   

• Eğer aile üyelerinizden biri duyma yada hareket özürlü ise bu durumun göz önüne alõndõğõndan ve gerekli ise bir 
kişinin yardõm etmek üzere görevlendirildiğinden emin olun 

• Ev yangõn güvenliği bütün aile için çok önemlidir ve hazõrlõklõ olmak bir trajediyi önleyebilir 

EV KORUMA & YANGIN GÜVENLİĞİ 
Fact Sheet 22 � Community Risk Management. Revised 28/09/2004-Turkish 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 

Eviniz için seçtiğiniz korunma seviyesi her ne olursa olsun evinize yabancõlar tarafõndan zor kullanarak 
girilme riskini değerlendirirken çok dikkatli olmanõzõ tavsiye ederiz, öyle ki,  yangõn çõkacak olursa ailenizin 
planlanmõş emin bir yolla kaçabilmesi olasõlõğõnõ da sağlasõn.  
 
Yangõndan kaçõşõnõzõn üzerinde etkili olabilecek korunma önlemleri şunlardõr: 
 
! Sokak kapõlarõnda anahtarsõz açõlmayan kilitler / birden fazla kilitler 

! Pencerelerde emniyet tel veya demirleri veya telli emniyet kapõlarõ 

! Pencerelerdeki anahtarlõ kilitler veya kepenkler 
Evinizde bulunmasõ ZORUNLU olan yangõn güvenlik önlemleri: 

! Her ev veya konuta, uygun sayõda, onaylõ (AS3786) ve düzenli olarak test edilen, çalõşõr durumda 
duman alarmõ monte edilmiş olmalõdõr. 

! Evinizin her katõnda duman alarmõ olmalõdõr 

! Her odadan iki güvenli çõkõş yolu bilin � unutmayõn, her saniye önem taşõr 

! Yangõndan kaçõş planõnõzõ bir kağõt üzerine çizin ve planõ ailenizle görüşüp tecrübe edin 

! Kapõlarõnõzõn ve pencerelerinizin gerektiğinde çabucak açõlabildiğinden emin olun 

! Kilitli kapõlarõn anahtarlarõnõn her zaman kolaylõkla ulaşõlabilecek olduğundan emin olun 

! İleri yaş nedeniyle fiziksel olarak özürlü veya zayõf olmak,  bir ev yangõnõna yakalanma şanssõzlõğõna 
uğradõğõnõz takdirde kurtulma yeteneğinizi büyük ölçüde etkileyecektir. 

Evinizi yangõndan korumak için başka ne yapmalõsõnõz? 

! Uykusu ağõr olanlar örneğin çocuklar ve alkol veya ilaç etkisi altõnda olanlar alarm sesinden 
uyanmayabilirler.  Kaçõş planõnõzõn bu ihtimalleri de kapsadõğõndan emin olmalõsõnõz 

! Ek yangõn güvenliği bilgisi için diğer Fact Sheet lere bakõnõz 
 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN YEREL İTFAİYE BİRLİĞİ VEYA YANGIN KONTROL MERKEZİNİZİ ARAYIN 
veya: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au or  www.esa.act.gov.au web sayfalarõnõ ziyaret edin 


