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evinizde yangına
karşı güvenlik
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evlerde çıkan yangınların
genel nedenleri

Ocaklar önemli tehlike oluşturabilir

CFA (Ülke Yangın Kurumu) her yıl
1000’den fazla evde çıkan yangına
gitmektedir.
Ölüme neden olan bir çok yangın
evde çıkmaktadır ancak, asıl acı
olan bunların çoğunun önlenebilecek
yangınlar olmasıdır.
Mutfakta bir anlık ihmalkarlık, hatalı
bir elektrikli aygıt ya da sobaya çok
yaklaştırılmış çamaşırlar ailenize ve
evinize zarar verebilecek durumlar
yaratarak felaketle sonuçlanabilir.
Şanslısınızki ailenizi yangın
tehlikesinden korumak için
yapabileceğiniz bazı basit şeyler
vardır. ‘Tehlike yaratabilecek bölgeleri’
kontrol etmek için zaman harcamak,
çalışan bir duman alarmı bulundurmak
ve evde yangından kaçma planı
geliştirmek, yangının yaratacağı
felaketi önleme olanağı sağlayabilir.

Elektrik düğmelerinin iyi çalışmasından emin olunuz

Evdeki bir çok yangın mutfakta
başlamaktadır
• Mutfaktaki ocaklar önemli yangın tehlikesi
oluşturmaktadır.
• Yemekleri pişerken bırakıp gitmeyiniz.
• Ocakların ve ızgaraların yağlanmasını ve
onlarda yağ birikmesini önleyiniz.
• Perdeleri ve el bezlerini ocaktan ve ekmek
kızartma makinasından uzak tutunuz.
• Yemek pişirirken dar kollu giysiler giyiniz.

Hatalı elektrik bağlantısı tehlikelidir
• Tüm elektrik düğmelerinin tam çalıştığından
emin olunuz. Teller açıkta olmamalı her zaman
izoleli olmalıdır.
• Tüm elektrik tamiratı profesyonel elektrikçiler
tarafından yapılmalıdır. Kendiniz yapmaya
kalkmayınız.
• Prizleri aşırı yüklemeyiniz. Çoklu ara
bağlantı aygıtları ve prizler cereyan akımını
güçleştirebilir.
• Uzatma kablolarını halı ya da mobilyaların
altında bırakmayınız.
• Emniyet düğmeleri yerleştirtiniz. Bunlar,
cereyanda ani kuvvet artışı olduğunda elektriği
şalterden anında isole ederler. Daha ayrıntılı
bilgi için Energy Safe Victoria websitesine
girebilirsiniz www.esv.vic.gov.au
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evlerde çıkan yangınların
genel nedenleri

Açık ateşlerin önüne ateş siperi yerleştiriniz

Giysileri ateşe ya da sobalara çok yakın asmayınız

Elektrikli eşyalar

Çamaşır kurutucuları

• Tüm elektrikli eşyaların imalatçı talimatlarına göre
kullanılmasından emin olunuz.
• Elektrikli malzemelerin iyi çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz. Özellikle de ikinci el eşyalara
ilişkin kaygı taşıyorsanız, bakımını ve düzenli
çalışmasını profesyonel kayıtlı bir elektrikçi
tarafından yaptırınız.
• Hasar görmüş ﬁş ve kabloları kayıtlı elektrikçiye
yeniletiniz.
• Elektrikli malzemeleri kullanmadığınız zamanlarda
prizden kapatınız.
• Bir yangın başladığında, eğer güvenli ise elektriği
derhal şalterden kapatınız.

• Her kullanmadan sonra süzgeçini temizleyiniz.
• Kurutucunun soğuma devresini tamamlamasını
sağlayınız.

Elektrikli battaniyeler
• Elektrikli battaniyeleri gece ya da gün boyunca
açık bırakmayınız – yatmadan yarım saat
önce açınız.
• Eletrikli battaniyeleri imalatçının talimatlarına
göre saklayınız.
• Evde baktığınız hayvan da dahil olmak üzere,
elektrikli battaniye çalışıyor durumdayken üzerine
ağır nesneler koymayınız.
• Elektrikli battaniye çalışır durumdayken
uyumayınız.

Yatakta sigara içmek
• Hiçbir zaman yatakta sigara içmeyiniz.
• Korlar yatağın içinde yavaş yavaş yanarak siz
uyurken tekrar tutuşabilir.
• Sigara izmaritlerini atmadan önce sönmüş
olduğunu kontrol ediniz.

Evde ısınma
• Yatarken sobaları söndürünüz.
• Giysileri sobalara çok yakın asmayınız.
• Sobaların ve boruların profesyonel ustalar
tarafından yerleştirilmesini ve bakımının
yapılmasını sağlayınız.
• Duvarların ve tabanın ısı kaynaklarından uygun
şekilde yalıtılmış olmasından emin olunuz.
Ayrıca sobaların tutuşabilir nesnelerden uzak
olmasını sağlayınız.
• Portatif sobaları nereye yerleştireceğinize
dikkat ediniz.
• Açık ateşlerin önüne ateş siperi yerleştiriniz.
• Yatarken ya da evden ayrılırken ateşin sönmüş
olmasından emin olunuz. Atmadan önce küllerin
sönmüş olmasını sağlayınız.
• Çocukları hiç bir zaman açık ateşin ya da
sobaların yanında yalnız
bırakmayınız.

Mumlar ve yağ
ısıtıcıları
• Mumları perdelerden ve
diğer yanabilir maddelerden
uzak tutunuz.
• Mumları tutuşma ihtimali
olmayan yerlerde kullanınız.
• Yağ ısıtıcısında yağla birlikte
su da kullandığınızdan emin
olunuz.
Çamaşır kurutucusunun
süzgeçini temizleyiniz
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çocuklara ateşin yanında
dikkatli olmayı öğretiniz

Kibritleri çocukların erişemeyeceği yerlerlerde bulundurunuz

Çocuklara kibritleri bir yetişkine vermeyi öğretiniz

• Çocuklukta meydana gelen her dört kazadan biri
yanmayla ilgilidir.
• Tüm kibrit, çakmak ve mumları küçük çocukların
erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
• Çocukların açamayacağı güvenlik düğmesi olan
çakmaklar kullanınız.
• Küçük çocuklara tüm kibrit ve çakmakları
yetişkinlere vermesini öğretiniz.
• Daha büyük çocuklara, kibritleri yalnızca
büyüklerin yanında kullanabileceklerini öğretiniz.
• Çocuklara, acil durum olduğunda 000
numaranın aranması gerektiğini öğretiniz.
• Yangın çıktığında evden nasıl kaçacaklarını
çocuklarınıza öğretiniz.
• Çocuklarınıza yangın anında evin dışına
çıktıklarında nerede toplanacaklarını öğreterek
bu konuda düzenli alıştırmalar yaptırınız.
• Çocuklarınıza evde duman olduğunda yere
yakın eğilerek kaç, kaç, kaç yöntemini öğretiniz.*
• Çocuklarınıza eğer giysileri tutuşursa, dur, yere
yat ve yuvarlan yöntemiyle korunmayı öğretiniz.*

*10. Sayfadaki Yangından
Korunma Kurallarına bakınız.

Yangın esnasında kaçma yollarının pratiğini yapınız
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çalışan duman alarmları
hayat kurtarır

Bir çok aile yaşamlarını çalışan
duman alarmlarına borçludur

Alarmın doğru yerleştirilmesi hayati
önem taşır

Uyurken dumanın kokusunu alamazsınız.
Bu nedenle duman alarmı, yangın ve dumanın
yaratacağı tehlikeler açısından sizi ve ailenizi erken
uyarmaya yarayan önemli bir aygıttır.

Minimum korunmak için, evinizdeki her yatak
odasının ya da yatma bölgesinin dış bölümüne birer
tane alarm yerleştirilmelidir. Evinizde birden fazla
kat varsa, her kata duman alarmı yerleştiriniz.
Duman alarmlarının birbirine bağlanması önerilir.
Alarmların bazı çeşitleri birbirlerine bağlanabilirler.
Bu şekilde birisi çalınca diğerlerini harekete
geçirecek ve onlar da çalacaktır.
Çocukların ayrı bir bölümde kaldığı evlerde
alarmlar, yetişkinlerin yatak odalarının yakınındaki
bir alarmla bağlantılı olmalıdır. Araştırmalar, uyuyan
çocukların yüzde 85’inin çalan duman alarmının
sesine uyanmadığını göstermiştir.
Kiralık evlere duman alarmı yerleştirme
sorumluluğu ev sahibine aittir.

Bina yapımı yasalarına göre, Victoria’daki her evde
Avustralya Standartlarına - AS 3786 uygun duman
alarmı bulunmalıdır. Yerleşik evlere pille çalışan
duman alarmı yerleştirilse de, yeni yapılan her eve
girilmeden önce sert tel donanımlı duman alarmları
yerleştirilmelidir. Sert tel donanımlı alarmlara da
yedek güç için pil takılması gerekmektedir.
Yapılan araştırmalar, yasalara rağmen itfaiye
hizmetlerinin gittiği binalardan yalnızca yüzde
45’inde duman alarmı olduğunu ve bunlardan
yüzde 31’inin de çalışır durumda olmadığını
göstermektedir.
Duman alarmınızın ailenizi sürekli korumasından
emin olmak için, çalışırlığını sağlamanız
gerekmektedir.
• Bir süpürgenin sapıyla test düğmesine
basıp ötmesini sağlayarak her hafta kontrol
edebilirsiniz.
• Elektrikli süpürgenin fırçasıyla alarmın tozunu
alınız.
• Pilini yılda en az bir kez değiştiriniz.
Yaz aylarında saatinizi ileri alırken değiştirirseniz
hatırlamanız daha kolay olur.
Çalışmayan duman alarmı bir işe yaramaz ve
yanlış güvenlik duygusu verir.
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duman alarmları
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Doğru seçim yapınız
Duman alarmları ucuzdur ve takması kolaydır.
Evinize alarm seçerken Avustralya Standardı olan
AS 3786’ ya uygun olmasına dikkat ediniz.
İki türlü duman alarmı çeşidi bulunmakadıriyonizasyon alarmları: bunlar dumanı özellikle en
küçük taneciklerine kadar algılar. Daha yeni fotoelektrikli alarmlar ise görülebilir dumanı algılayan
türdendir.
Araştrmalara göre, her iki tür alarm sistemi de
yangın sırasında evin terkedilmesinde etkili olsa da,
evlerde yavaş yavaş gelişen yangını saptamada
foto-elektrikli alarmlar daha etkili olmaktadır.
• CFA tüm evlerdeki iyonizasyon duman
alarmlarının foto-elektrikli alarmlarla
desteklenmesini ısrarla önermektedir.

Mutfak
KITCHEN

Yatak
odası2
BEDROOM

Şekil 3:
Ölü hava
boşluğu ve
duman alarmının
yan duvarlara
doğru şekilde
yerleştirilmesi
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Katedral tavan zirvesi ile alarmın üst bölümü arasındaki mesafe
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Duman alarmını her hafta test ediniz
Duman alarmlarını takarken imalatçının talimatlarına
uyulmalıdır.
• Tavana: Duman alarmı tavanın ortasına
yerleştirilmelidir. Eğer ortaya takılamazsa,
herhangi bir kiriş ya da duvardan 300 mm
mesafeye yerleştirilmelidir.
• Duvara: Duman alarmı tavana 300mm ile 500mm
mesafeye takılmalıdır.
• Katedral tavan ya da eğimli tavanlara: Duman
alarmı bu tip tavanları en yüksek noktasına
500mm ile 1500mm mesafede yerleştirilmelidir.
• Rüzgardan uzak durunuz: Rüzgar duyarlılığını
etkileyebileceği için duman alarmını pencerelerin,
kapıların ve hava akımının geldiği boşlukların
yanına takmayınız.
• Ölü hava boşluklarından uzak durunuz:
Ölü hava boşluğu sıkışmış sıcak havanın
dumanın alarma erişmesini engellediği bölgedir.
Bu bölüm genellikle katedral ya da meyilli
tavanların zirvesinde, duvarların ve tavanın
birleştiği köşelerde ve döşeme kirişlerinin
aralarında bulunmaktadır.
Duman alarmlarının doğru yerleştirilmesine ilişkin
ayrıntılı bilgi için:
www.buildingcommission.com.au
web sitesini ziyaret ediniz.

Duyma özürlüler için duman alarmları
Duyma özürü olanlar icin özel duman alarmları
bulunmaktadır. Bu tür alarmlar, yanıp sönen
elektronik ﬂaş/ ve ya da alarm çaldığında etkili
olan, yastığın altına konabilen titreşimli yastık gibi
özellikler içerebilir.

Duman alarmının tozunu elektrikli süpürge ile alınız
Bazı alarmlar evin çeşitli bölgelerine yerleştirilmiş
duyulabilen geleneksel alarmlarla bağlantı yapmak
için düzenlenmiştir. Alarmlardan birinin dumanı
algılaması durumunda, diğerleri de çalmakta,
elektronik ﬂaş yanıp sönmekte ve titreşimli yastık
çalışmaktadır.
Diğer alarm türleri portatif özellikte olup bir evden
başka eve götürülebilmektedir.
Kör, sağır ve duyma özürlüler için yapılan duman
alarmları Avustralya Standardı içermemektedir.
Ancak alarmın duman-alarmı-algılama kısmı için
Standard bulunmaktadır. CFA, alarm satın alırken
Standard AS 3786’ya uygun olanının alınmasını
önermektedir
Duyma özürlüler için ayrıntılı bilgi aşağıdaki web
sayfalarından elde edilebilir:
Victorian Deaf Society
www.vicdeaf.com.au
Disability Information Online
www.disability.vic.gov.au

Duman alarmının yenilenmesi ve
eskisinin atılması
Duman alarmları ebediyen kullanılmaz ve genellikle
10 yıllık ömürleri vardır. Eğer alarmınız bu süreden
eskiyse CFA yenilemenizi önermektedir.
Bazı alarmların üzerinde son kullanım tarihi yazılıdır,
ancak alarmınız pilini değiştirdikten sonra da “bip”
sesi çıkarıyorsa, yenilenmesi gerekmektedir.
Eylül 2007 tarihinden başlayarak yasalar duman
alarmlarının ev çöpleriyle birlikte atılabilmesine izin
vermektedir.
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tehditi yok edin

Mutfağınızda bir yangın battaniyesi ile yangın söndürme aleti bulundurunuz

Evde çıkan küçük yangınlar kısa zamanda
kontrolden çıkabilir. Bu nedenle, yangınla mücadele
araçlarının her evde kolay erişilebilir yerde
bulunması gerekir.
• Evinizde bakımı yapılmış yangın söndürme
aleti ve yangın battaniyesi bulunmasından,
ayrıca bunları kullanabilmekten emin olunuz.
Bu gereçleri alırken Avustralya Standardı AS
2444’e göre olmasına özen gösteriniz.
• Evde çıkan yangınların çoğu mutfakta
başladığından, bu araçları mutfakta bulundurmak
en doğrusudur.
• Eğer yangın küçükse ve bir bölgede
yoğunlaşmışsa ve güvenli olduğunu
düşünüyorsanız, yangın battaniyesini ya da
yangın söndürme aletini kullanarak yangını
söndürünüz.
• Bu gereçleri nalbur dükkanlarında ve birçok
süpermarkette bulmak mümkündür. Ayrıca
bunlar, CFA’nın Yangın Gereçleri Bakım
Bölümü’ne (Fire Equipment Maintenance
Department) sipariş verilerek de elde edilebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için ziyaret edebileceğiniz
websitesi: www.cfa.vic.gov.au/residents/
home/equip.htm
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evde çıkan yangından
kurtulma

Evinizde yangın çıktığında neler
yapacağınızı biliyor musunuz?
Tüm aileler bir evden kaçma planı geliştirerek
bunun uygulamasını yapmalıdır.
Plan, yangın anında evinizden çıkış noktalarını ve
güvenle evden dışarıya çıkıldığında toplanılacak
yeri saptamaktadır.
• Bu kitapçığın arkasında size yardımcı olacak bir
çalışma sayfası bulunmaktadır.
Çocuklarınıza bakan ya da evinizde kalan herkes,
yangından kaçma planı hakkında bilgi sahibi
olmalıdır. Onlara çıkışların, telefonun ve acil
numaraların yerlerini gösteriniz.
Acil durum numaralarını telefona yakın yerde
bulundurunuz.
• Acil durum numaralarının evinizdeki tüm
telefonların yanında bulunmasından
emin olunuz.
• Yangın, polis ve ambulans için 000
numarayı çeviriniz.
• Çocuklarınıza acil durum servisleriyle nasıl
kontak kuracaklarını öğretmek için hiç bir
zaman erken değildir.
Tüm aile üyeleriyle birlikte düzenli olarak
yangından kaçış egzersizleri yaparak yukarı
katlar da dahil olmak üzere, tüm odalardan en
çabuk ve güvenli çıkış noktalarını belirleyiniz.
Dışarıda bir buluşma noktası kararlaştırarak buna
bağlı kalınız. Posta kutusu uygun nokta olabilir.
Acil yardım servislerinin sizi kolay bulması açısından
ev kapı numaranızın görünürlüğünü sağlayınız.

Kaçış planı hazırlayınız

Yangından korunma kuralları
Giysileriniz tutuşursa, durun, yere yatın ve
alevleri bastırmak için yerde yuvarlanınız.
• Başka bir kişiye yardım etmek için üzerine yünlü
battaniye atınız.
Evinizde duman varsa aşağıya eğilerek kaçınız,
kaçınız, kaçınız!
• Yangında güvenli nefes alabilmek için havanın
en serin ve temiz olduğu alan yere yakın bölge
olduğundan, dumanda yerde emekleyerek
gitmeyi unutmayınız.
Kapıları açmadan önce ısınıp ısınmadığını
kontrol ediniz.
• Elinizin arkasını kullanarak kapının sıcaklığını
yoklayınız. Sonra emekliyerek güvenli alana
geçiniz. Mümkünse çıktıktan sonra kapıyı
kapatınız. Eğer kapı sıcaksa, başka çıkış
kullanınız.
Herkesi mümkün olduğunca çabuk olarak evden
çıkarınız.
Komşunun evinden, umumi ya da cep
telefonundan itfaiyeyi çağırarak onların
gelmesini bekleyiniz.
• Onlara yangının yerini ve içeride kimsenin olup
olmadığını söyleyiniz.
Herhangi bir nedenle tekrar içeriye girmeyiniz.

Kapıların ısınıp ısınmadığını
kontrol ediniz

Dışarıda toplanacağınız yeri
kararlaştırınız
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evde çıkan yangından
kurtulma

Yanıkları akan suyun altına tutarak serinletiniz

Temel ilk yardımı öğreniniz
Eğer birisi yanmışsa:
1. Yanmayı durdurunuz
Eğer deriye yapışmamışsa giysileri üzerinden
çıkarınız.
2. Yanığı serinletiniz
Yanık bölgeyi 15 – 20 dakika bol suyla ıslatınız
ya da akan suyun altında tutunuz. Yanığa yağ,
tereyağı ya da melhem sürmeyiniz.
3. Yanığı kapayınız
Yanığı temiz bir bezle ya da naylon streçle
(cling wrap) kapatınız ve hastayı sıcak tutunuz.
Yanık su toplamışsa, 20 sentten daha iri ise, ya da
yüzde, ellerde, ayaklarda ya da cinsel bölgede ise
doktor görünüz.
Ambulans çağırmak için 000 numaraya
telefon ediniz.

İçerideyken kapıları açabileceğinizden emin olunuz

Kapı kilitlerinin kaçmanızı
önlemesine izin vermeyiniz
Yaşamınız, yangın anında evinizden ne kadar
çabuk çıktığınıza bağlı olabilir.
Duman çabuk yayılır, görünürlüğü azaltır, zihin
karışıklığı yaratır.
• Evin içindeyken sabit dilli kilidi kilitlemeyiniz.
• Evdeydken sabit dilli kilidinizi kilitlemeniz
gerekiyorsa, anahtarı üzerinde bırakınız ya da
kapının yanına bir anahtarlık asınız.
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evinizde yangından
kaçma planı
,IVING
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Yatak Odası

"EDROOM

Ölümcül yangınların çoğunluğu evde meydana
gelmektedir. Ancak yapılan araştırmalar, bircok
Viktoryalı’nın bir yangın çıktığında ne yapacaklarını
açıklayan bir planlarının bulunmadığını göstermektedir.
Her evde bir yangından kaçma planı olmalı ve bunun
düzenli olarak uygulaması yapılmalıdır.
Evde çıkan bir yangında 600 dereceden fazla bir
sıcaklığa maruz kalabilirsiniz. Ancak bir çok kişi daha
alevler kendilerine ulaşamadan duman ve zehirli
gazları soluyarak ölmektedir.
Hazırlıklı olan aileler yangın anında paniğe
kapılmadan güvenli bir şekilde evlerini
terkedebilmektedirler.
İlişikte verilen plan sayfasını kullananarak eviniz için
yangından kaçma planı çiziniz ve bunu görülebilir bir
yerde saklayınız. Buzdolabının kapısı uygun bir yerdir.

&AMILY

Planı ailenizle birlikte, çıkış noktalarını göstererek
çizebilirsiniz.
Çocuklarınızı da planın hazırlanmasına dahil ediniz.
Onlardan, üst katlar da dahil olmak üzere evdeki
her odadan iki en hızlı ve güvenli çıkış noktasını
saptamalarını isteyiniz.
Dışarıda bir buluşma noktası kararlaştırarak buna
bağlı kalınız. Posta kutusu uygun nokta olabilir.
Planınızı hazırladıktan sonra, aile üyelerinin ne
kadar çabuk evi terkettiklerini görmek için düzenli
uygulamalar yapınız. Bunu yılda en az iki kez
yapmanız - özellikle küçük çocuklarınız varsa daha sık
tekrarlamanız yararlı olacaktır.

evde güvenlik için ipuçları
•

Yemekleri, sobaları, açık ateşleri ya da mumları
bırakıp yanından ayrılmayınız.

•

Tüm kibrit ve çakmakları çocukların
erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

•

Çoklu prizleri aşırı yüklemeyiniz.

•

•

Elektrikli araçların her zaman iyi çalışır durumda
olmasını sağlayınız.

Yasalara göre, her evin her katında en az
bir tane çalışan duman alarmı bulunmalıdır.
Alarmlarınızı sürekli temiz tutarak düzenli olarak
çalışırlığını kontrol ediniz.

•

Sigara küllerinin ve izmaritin tamamen sönmüş
olmasından emin olunuz. Yatakta sigara
içmeyiniz.

•

Bir yangın söndürme aleti ile yangın battaniyesi
bulundurunuz ve bunların kullanılışını öğreniniz.

•

Giysileri sobaya çok yakın mesafede
kurutmayınız.

•

Bir yangından kaçma planı geliştirerek bunu
uygulayınız.

•

Çamaşır kurutma makinalarının süzgeçlerinde
biriken pamukları temizleyiniz. Kurutucunun
soğuma devresini tamamlamasına izin veriniz.

•

Evin içindeyken sabit dilli kilidi kilitlemeyiniz.
Anahtarları kilidin üzerinde ya da kapıya yakın
bir yerde bırakınız.

evinizde yangından kaçma planı
• Evinizin tabanının
planını çizerek tüm çıkış
noktalarını işaretleyiniz.
• Her odadan iki çıkış
yolu saptayınız.
• Örneğin, posta
kutusunun yanı gibi,
dışarıda bir toplanma
yeri kararlaştırınız.
• Geliştirdiğiniz yangın
anında evden kaçma
planını tüm aile
üyeleriyle birlikte
uygulayınız.

Mutfak
+ITCHEN

Banyo
"ATHROOM

2OOM

Oturma
,IVING
Odası

• Yangın anında herkesin
güvenli çıkışları
hatırlaması için bu planı
erişilebilir yerde tutunuz.
Planı buzbolabına
yapıştırınız.

Yatak
Odası
"EDROOM

Yatak
Odası
"EDROOM

2OOM

Aile
Odası
&AMILY

CHECK YOUR

Duman
Smoke alarmları
alarms
Çalışan duman alarmları hayat
Working smoke alarms save lives.
kurtarır.

Sobalar
Heaters

Duman
alarms alarmlarınızı
regularly. düzenli olarak
test ediniz ve temizleyiniz.

each winter.
Giysileri,
perdeleri ve oyuncakları
sobadan
en az bir metre
uzakta
Keep clothing,
curtains
and
tutunuz.
toys at least one metre from

Kışın
sobalarınızı
ilk kezbefore
Check
your heater
yakarken
ediniz.
you usekontrol
it for the
ﬁrst time

Test and clean your smoke

HOTSPOTS

your heater.

Mumlar
Candles

Yatak odası
Bedroom
Çokluone
prizleri
fazla
Use
appliance
only
yüklemeyiniz.
for
each outlet on a
powerboard.

Perdelerden
Keep away uzak
fromtutunuz.
curtains.
Mumları
tutuşma
ihtimali
Always use
on nonolmayan
yüzeylerde
combustible
surfaces.
kullanınız.

Elektrikli
Electric battaniyeler
blankets

Mutfak
Kitchen

Yatmadan
en more
fazla 30
Turn on no
than
dakika
önce
açınız.
30 minutes before bed.

Yangın
battaniyesini
Know how
to use ve
yangın
söndürme
your ﬁre
blanketaletini
kullanmayı
öğreniniz.
and extinguisher.

Yatağa
de
Turn offgirmeden
before önce
you get
kapatınız.
into bed.

Yemekler
pişerken
Never leave
yanından
cooking ayrılmayınız.

unattended.
Açık
şömine
Open
fire place

Çamaşırhane
Laundry

Açık
şöminenin
her in
Always
place aönüne
screen
zaman
siper
front ofkoruyucu
an openbirfire.
yerleştiriniz.

Çamaşır
Clean kurutucusundaki
the lint filter
on your
clothes
dryer
pamuk
toplayıcı
süzgeçi
her
after eachsonra
use. temizleyiniz.
kullanmadan

Put out fires before going
Yatmadan
dışarı
to bed or önce
goingveout.
çıkarken ateşi söndürünüz.

Ön
kapıdoor
Front
Evdeyken
anahtarlar
Deadlocks
shouldkilitlerin
have the
üzerinde
keys leftbırakılmalıdır.
in them when you

Oturma
Loungeodası
room

are home.
Yangın
anında evden kaçma planı
geliştirip
Developuygulayınız-her
and practiseodadan
your iki
şekilde
planı
geliştiriniz.
home kaçma
escape
plan
– have two

Eskiyen
Replacekabloları
damaged
değiştiriniz.
power cords.

Prizleri
aşırı
Don't overload
yüklemeyiniz.
powerpoints.

ways to escape each room.

Let the dryer
Soğuması
önemlicomplete
olduğundan
its cycle –devresini
cool down is
kurutucunun
essential. izin veriniz.
tamamlamasına
www.checkyourhotspots.com

Yangın, polis ya da ambulans çağırmak için 000
numarayı arayınız
Daha ayrıntılı bilgi için internette
www.cfa.vic.gov.au’yu ziyaret ediniz ya da
(03) 9262 8444 no.lu telefondan CFA
Toplum Güvenliği (Community Safety)’ni arayınız.
Feragatname
CFA bu bilgileri ve yangından kaçma planı materyallerini kullanırken gerekli özeni göstermeniz anlayışıyla hazırlamaktadır. Sağlanan bilgileri kendi
şartlarınıza göre uygulamaktan emin değilseniz daha fazla profesyonel tavsiye alınız.
CFA bu broşürde yer alan bilgileri anlamanızdan, uygulamanızdan ya da bilgilere ne kadar güven duyduğunuzdan sorumlu değildir. Ayrıca CFA, bu bilgilerin
kullanımı sırasında istemeyerek yapılan yanlışlıklardan, hatalardan ya da ihmalden kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da hasara ilişkin sorumluluk kabul
etmemektedir.
Tasarım: Mono Design www.monodesign.com.au. Fotoğraﬂar: Martin Anderson CFA.

