Neler YAPABİLİRİM, Neler Yapamam?
Ağustos 2012 tarihinde güncelleştirilmiştir

Turkish

Bu broşür, açık havada ateş yakmanın yasal olarak kısıtlandığı, Fire Danger Periods (Yangın Tehlikesi Dönemleri) ve Total
Fire Ban (Tümüyle Ateş Yakma Yasağı) duyurusunun açıklandığı günlerde, neler yapabileceğiniz ve neler yapamayacağınız
konularında ayrıntılı bilgiler içermektedir.
CFA sıcak havanın başlangıcında, ayrı ayrı her belediye bölgesi ile ilgili olarak Fire Danger Periods (Yangın Tehlikesi Dönemleri)
bildirisinde bulunur. Bu kısıtlamalar, iptal edilmedikçe ya da değiştirilmedikçe 1 Mayıs tarihine kadar geçerli olur. Eyalet ormanları,
Eyalet ve Bölgesel Parklar ve koruma altında tutulan kamu alanları için, bu kısıtlamalar tüm yıl süresince yürürlükte bulunur.
Bu alanlar ile ilgili ateş yakma kısıtlamaları konusunda bilgi edinmek için, DSE ve Parks Victoria ofisleriyle ilişki kurun.
Total Fire Bans (Tümüyle Ateş Yakma Yasakları), ateşlerin hızla yayılma olasılığı bulunduğu ve kontrol edilmelerinin zor olduğu
günlerde CFA tarafından duyurulur. Fire Danger Period (Yangın Tehlikesi Dönemi) ve Total Fire Ban Days (Tümüyle Ateş Yakma
Yasağı Uygulanan Günler) süresince yasalara aykırı olarak ateş yakanlara uygulanan cezalar, yüksek meblağlarda para ve olası
hapis cezalarını içerir.

Neler yapabilirim,
neler yapamam?
Barbekü, kamp ateşi
ya da ısınmak için ateş
yakabilir miyim?

Total Fire Ban Days
(Tümüyle Ateş Yakma Yasağı
Uygulanan Günler) süresince

Fire Danger Period süresince
(Yangın Tehlikesi Dönemi)
Evet

Ancak, yalnızca aşağıda belirtilen koşullarda:
	
Rüzgarın hızı saatte 10 km’den az olması
	
Ateş uygun biçimde inşa edilmiş bir ocakta
ya da en az 30 santimetre derinliğindeki bir
çukur içinde yakılmalıdır
	
Barbekünün 3 metrelik dış çevresi tüm yanıcı
maddelerden temizlenmiş olmalıdır
	
Ateşin kapladığı yer 1 metrekareyi aşmamalıdır
ve kullanılan katı yakıtın boyutları amaç için
yeterli olanın asgari düzeyinde bulunmalıdır
	
Ateş yandığı sürece, ateşi söndürme
kapasitesine ve araçlarına sahip bir kimse
sürekli olarak ateşin başında hazır bulunmalıdır
	
Bu kişi oradan ayrılmadan önce ateş tümüyle
söndürülmelidir.
Not: CFA Yasası kapsamında ‘uygun bir şekilde
inşa edilmiş ocak’, ateşi çepeçevre içinde
barındıracak, taş, metal, beton veya ateşe
dayanıklı diğer maddelerden yapılmış bir ocaktır.
Ticari olarak üretilen barbeküler uygun bir şekilde
yapılmış ocaklar olarak kabul edilir.

Evet

Hayır

Yemek hazırlama hizmeti
sağlıyorum (örneğin;
yiyecek içecek sağlamak
gibi) ya da toplum/hayır/
bağış toplama kurumu ya
da benzeri bir kuruluşum.
Açık hava etkinliklerinde
barbekü ya da ateşte şiş
pişirebilir miyim?
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Evet

Ancak, yalnızca aşağıda belirtilen koşullarda:
Rüzgarın hızı saatte 10 km’den az olması
	
Ateş uygun biçimde inşa edilmiş bir ocakta
ya da en az 30 santimetre derinlikteki bir çukur
içinde yakılmalıdır
Pişirme aygıtının (barbekünün ya da şiş
pişirme ocağının) 3 metrelik dış çevresi tüm
yanıcı maddelerden temizlenmiş olmalıdır
	
Ateşin kapladığı yer 1 metrekareyi aşmamalıdır
ve kullanılan katı yakıtın boyutları amaç için
yeterli olanın asgari düzeyinde bulunmalıdır
	
Ateş yandığı sürece, ateşi söndürme
kapasitesine ve araçlarına sahip bir kimse
sürekli olarak ateşin başında hazır bulunmalıdır
	
Bu kişi oradan ayrılmadan önce ateş tümüyle
söndürülmelidir.
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Evet

Kalıcı olarak yapılandırılmış barbeküler:
	yalnız yemek hazırlamak için tasarlanmış,
taş, metal, beton ya da diğer bir alev
almayan malzemeden inşa edilmiş ve gaz
ya da elektrikle ateşlenen kalıcı olarak
sabitleştirilmiş yapılar
	ya da sadece gaz ya da elektrik kullanan,
yalnızca yemek hazırlamaya uygun biçimde
ticari amaçla üretilmiş (portatif barbeküler
dahil) ve aşağıda belirtilen hususların
sağlanması kaydıyla, kullanımı için yerinden
oynamayacak şekilde sabitleştirlmiş yapılardır:
	
barbekünün 3 metrelik dış çevresinin alev alıcı
maddelerden arındırılmış olması
	
su sistemine bağlı bir hortumun ya da en az
derhal kullanılabilecek 10 litre suyun hazır
bulundurulması
	
ateş yandığı sürece, ateşi söndürme
kapasitesine ve araçlarına sahip yetişkin
bir kimsenin sürekli olarak ateşin başında
hazır bulunması
	
Bu kişi oradan ayrılmadan önce ateşin
tümüyle söndürülmesi.
Total Fire Ban Days (Tümüyle Ateş Yakma Yasağı
Uygulanan Günler), kamp ateşi ya da ısınmak ya
da rahatlamak için ateş yakmak yasaktır. Ayrıca,
Total Fire Ban Days (Tümüyle Ateş Yakma Yasağı
Uygulanan Günler) katı ve sıvı yakıt barbeküleri ve
fırınlarının kullanımı da yasaktır.
Ancak, yalnızca CFA ya da MFB tarafından
verilmiş yazılı bir izin belgenizin bulunması ve
bu izinde öngörülen koşullara uygun davranmanız
durumunda olabilir.
Bir toplum kuruluşu, bir hayır kurumu, ya da bağış
toplama etkinliğine katılan bir kuruluş (örneğin;
bağış toplayan bir okul ya da spor grubu), faaliyetleri
süresince diğer kişiler için yemek pişirmek amacıyla
ateş yakmak için izin almak üzere başvuruda
bulunabilir. Bu izinler, yetkili bulunan yerel CFA Bölge
ofisleri, CFA Merkez Ofisleri ya da MFB Bölge Ofisleri
tarafından verilir.
Belediye Yangın Önleme Görevlileri bu izinleri
veremezler.
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Neler yapabilirim,
neler yapamam?
Açık havada ot, çöp veya
harman artıklarını
yakmak üzere ateş
yakabilir miyim?

Ekin, ot, çim, çöp veya
harman artıklarının veya
diğer bitkilerin bulunduğu
ve aracımın bunlarla
temas edeceği yerlerde
araç sürebilir miyim?

Motorlu zincirli testere,
bitki veya ot kesicileri ya
da çim biçme makineleri
kullanabilir miyim?
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Total Fire Ban Days
(Tümüyle Ateş Yakma Yasağı
Uygulanan Günler) süresince

Fire Danger Period süresince
(Yangın Tehlikesi Dönemi)
Evet

Evet

Evet

Ancak, yalnızca aşağıda belirtilen koşullarda:
	Yetkili bir kamu kurumunun Yangın Önleme
Görevlisi, Belediye Yangın Önleme Görevlisi ya
da CFA Bölge ofisi tarafından verilmiş yazılı bir
izin belgenizin bulunması gerekir
	Bu izinde belirtilen şartlara uyduğunuz sürece
	Ateş yandığı sürece, ateşi söndürme
kapasitesine ve araçlarına sahip bir kimse
sürekli olarak ateşin başında hazır bulunmalıdır
	Bu kişi oradan ayrılmadan önce ateş tümüyle
söndürülmelidir.
Birçok belediye, puslu ya da sisli günlerde ya da
belirli bölgelerde ya da zamanlarda kendi belediye
sınırları içinde ot yakmayı yasaklamaktadır.
Belediye Yangın Önleme Görevlisi ile ilişki kurarak
kontrol edin.
Ancak yalnızca, susturucu kanalıyla egzosun
tümünü motordan alan etkili bir susturucu
aygıtının (örneğin; egzos susturucusu) araca
takılı bulunması koşuluyla olabilir.
Sıcak egzos sisteminin yarattığı risk nedeniyle,
Total Fire Ban Day (Tümüyle Ateş Yakma Yasağı
Günü) dışında dahi, sıcak ve çevrenin kuru olduğu
dönemlerde, kuru bitki örtüsünün bulunduğu
alanlarda araç kullanmaktan sakının.

Zincirli testere, bitki veya ot kesicileri ya da
çim biçme makineleri yeşil bitki örtüsünde,
kısıtlamaya tabi olmadan kullanılabilir.
Ancak, zincirli testere, bitki ya da ot kesicileri
ya da çim biçme makineleri, yeşil olmayan bitki
örtüsünde kullanılmaları durumunda, aşağıda
açıklanan koşullara uygun bulunmaları zorunludur:
	Makineler iyi durumdaysa, bir yangın
başlatabilecek kusurlu ve eksik aksamları
bulunmuyorsa
	Bir kıvılcım önleyicisiyle donanmışsa
	Çalışma alanının 3 metrelik çevresi bütün
yanıcı maddelerden temizlenmişse
Ayrıca, makine çalışırken her zaman işin başında
olması gereken operatör, aşağıda belirtilen yangın
söndürme araç gereçlerinden herhangi birini
yanında taşımakla da yükümlüdür:
	en azından, suyu tam olarak doldurulmuş
ve çalışır durumda bulunan, ve kapasitesi 9
litreden az olmayan püskürtme pompalı bir sırt
pulverizatörü
	en azından, çalışır durumda bulunan ve suyu
tam olarak doldurulmuş ve doğru basınçta
tutulan, kapasitesi 9 litreden az olmayan su
ile çalışan (basınçla doldurulmuş) bir yangın
söndürücü.
Not: Yukarıda anılan kıvılcım önleyici,
sırt pulverizatörü ve su ile çalışan yangın
söndürücünün, geçerli Avustralya Standartlarına
uygun olmaları zorunludur.
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Hayır

Evet

Evet

Total Fire Ban Days (Tümüyle Ateş Yakma Yasağı
Uygulanan Günler) süresince, açık havada ot, çalı,
anız ya da çöp yakmak yasaktır.
Belediye Yangın Önleme Görevlileri tarafından
verilmiş olan herhangi bir iznin geçerliği, Total Fire
Ban Days (Tümüyle Ateş Yakma Yasağı Uygulanan
Günler) süresince ertelenir.

Ancak yalnızca, susturucu kanalıyla egzosun
tümünü motordan alan etkili bir susturucu
aygıtının (örneğin; egzos susturucusu) araca
takılı bulunması koşuluyla olabilir.
Sıcak egzoz sisteminin ve kuru bitki örtüsünün
yarattığı risk nedeniyle, mümkün olduğunca
bundan kaçınılmalıdır.

Fire Danger Period (Yangın tehlikesi olduğu
sürece).
Ancak, yangın çıkma olasılığı çok yüksek olduğundan,
mümkünse bu işi erteleyin.
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Neler yapabilirim,
neler yapamam?
Aşağıda açıklanan
etkinliklerde bulunabilir
miyim:
	kaynak, öğütme,
karbonlaştırma,
lehimleme ya da
gazla kesme
	arıların yerlerini
değiştirme
	bal çıkarma
	demiryolu onarımı
	katran ısıtma?

Çöp fırınları (incinirator)
kullanabilir miyim?
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Total Fire Ban Days
(Tümüyle Ateş Yakma Yasağı
Uygulanan Günler) süresince

Fire Danger Period süresince
(Yangın Tehlikesi Dönemi)
Evet

Evet

Ancak, yalnızca aşağıda belirtilen koşullarda:
	Kıvılcımlara, sıcak metale ya da cürufa
karşı ateşe dirençli bir siper ya da koruyucu
kullanıyorsanız
	Çalışma alanının en az 1.5 metrelik çevresi
bütün yanıcı maddelerden temizlenmiş ya da
yangının yayılmasını önlemek üzere yeterince
ıslatılmışsa
	Yakınınızda su şebekesi bulunuyorsa
veya sırtta taşınan en az 9 litrelik su
pulverizatörünüz varsa
	Çalışmalar sırasında kesilen tüm parçaların
ve sıcak maddelerin konulabileceği ateş
geçirmeyen bir kabınız bulunuyorsa
	Ateş yandığı sürece, ateşi söndürme
kapasitesine ve araçlarına sahip bir kimse
sürekli olarak ateşin başında hazır bulunmalıdır
	Bu kişi oradan ayrılmadan önce ateş tümüyle
söndürülmelidir.

Aşağıda belirtilen koşullarda:
1.	Koşullar öngören ya da çöp fırınlarının belli
günlerde kullanımını kısıtlayabilen ya da
yasaklayabilen (örneğin; sis uyarısı yapılmış
günler, belirli bölgeler, belirli saatler) herhangi
bir yerel yasa bulunup bulunmadığını
belediyenizi arayarak kontrol edin
2.	Ve aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi
kaydıyla:
	Ateş dışarı taşmıyorsa ve tamamen çöp fırını
içinde kalıyorsa
	Rüzgarın hızı saatte 10 km ya da altında ise
	Çöp fırınının dışında kalan yer ve hava
alanını içeren 3 metrelik çevresi tüm yanıcı
maddelerden temizlenmişse
	Ateş yanarken, yangın başlaması durumunda
söndürmek için kullanılacak yeterli miktarda su,
kullanıma her zaman hazır durumda yakında
bulunuyorsa
	Ateş yandığı sürece, ateşi söndürme
kapasitesine ve araçlarına sahip bir kimse
sürekli olarak ateşin başında hazır bulunmalıdır
	Bu kişi oradan ayrılmadan önce ateş tümüyle
söndürülmelidir.
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Hayır

Hayır

Aşağıda belirtilen etkinlikler:
	kaynak, öğütme, yakma, havya ya da gazla
kesme
	arıları bir yerden diğerine taşıma
	bal çıkarma
	demiryolu onarımı
	asfalt yapımında zift ısıtma
gibi etkinlikler, Total Fire Ban Days (Tümüyle Ateş
Yakma Yasağı Uygulanan Günlerde) yapılamaz.
Bu günlere ait bazı özel izin belgeleri verilebilir. Bunlar
Madde 40 İzin Belgeleri olarak adlandırılır.
Sınırlı durumlarda, CFA ya da MFB, Total Fire Ban
Days (Tümüyle Ateş Yakma Yasağı Uygulanan
Günler) içinde çalışmalarını sürdürebilmeleri ya
da kamu eğlencesi ya da dini veya kültürel amaçlı
etkinlikler için aşağıda belirtilen kuruluşlara izin
belgesi verebilir:
	toplum kuruluşları, hayır kurumları, yardım
toplama kurumları
	yasal şirketler, belediyeler
	sanayi ve ticari etkinlik kuruluşları
Bu izin belgeleri CFA Bölge ofisleri, CFA Merkez
Ofisleri ya da MFB Bölge ofisleri tarafından verilebilir
ve Belediye Yangın Önleme Görevlileri tarafından
verilemez.
Total Fire Ban Days (Tümüyle ateş yakma yasağı)
süresince çöp fırınları kullanılamaz.
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Neler yapabilirim,
neler yapamam?
Otomatik tahrikli tarım
makinaları, traktör, çim
kesme, hafriyat veya yol
yapım makineleri gibi ısı
motoru tahrikli makineleri,
herhangi bir ekin, ot, çim,
harman artıkları ve ağaç
altındaki çalıların ya da
diğer bitkilerin bulunduğu
yerlere 9 metre yakınlıkta
kullanabilir miyim?

Total Fire Ban Days
(Tümüyle Ateş Yakma Yasağı
Uygulanan Günler) süresince

Fire Danger Period süresince
(Yangın Tehlikesi Dönemi)
Evet

Ancak, yalnızca aşağıda belirtilen koşullarda:
	Makineler iyi durumdaysa, bir yangın
başlatabilecek kusurlu ve eksik aksamları
bulunmuyorsa
	Çalışır durumda olan bir kıvılcım önleyicisiyle
donanmışsa (turbo şarjlı veya egzoz hava
temizleme aspiratörü ile donanmış makineler
hariç)
	Aşağıda belirtilen yangın söndürücü araç ve
gereçlerden birini taşıyorlarsa:
	 en azından, suyu tam olarak doldurulmuş
ve çalışır durumda bulunan, ve kapasitesi
9 litreden az olmayan püskürtme pompalı
bir sırt pulverizatörü
	en azından, çalışır durumda bulunan ve suyu
tam olarak doldurulmuş ve doğru basınçta
tutulan, kapasitesi 9 litreden az olmayan su
ile çalışan (basınçla doldurulmuş) bir yangın
söndürücü.
Not: Yukarıda anılan kıvılcım önleyici, sırt
pulverizatörü ve su ile çalışan yangın
söndürücünün, geçerli Avustralya Standartlarına
uygun olmaları zorunludur.

Evet

Fire Danger Period (Yangın tehlikesi olduğu
sürece).
Ancak, yangın çıkma olasılığı çok yüksek olduğundan,
mümkünse bu işi erteleyin.

Bir izin belgesi almak için nasıl başvurabilirim?
cfa.vic.gov.au adresli websitesinden bir başvuru formu indirebilirsiniz. Ayrıca yerel CFA Bölge
Merkez Ofisini arayıp size bir form göndermelerini de isteyebilirsiniz. CFA Bölge Merkez Ofisi
telefon numaraları websitesinden ya da (03) 9262 8444 numaralı telefon aranarak sağlanabilir.
Anakent İtfaiye Bölgesinde çalışmak için bir izin belgesine gerek duymanız durumunda,
(03) 9662 2311 numaralı telefonu arayarak ya da mfb.vic.gov.au.adresli websitesini ziyaret
ederek MFB ile ilişki kurabilirsiniz.
Orman yangınları ya da bölgemde yürütülen planlanmış ot yakma işlemleri ile ilgili
bilgileri nasıl sağlarım?
1800 240 667 numaralı telefondan Victorian Bushfire Information Line’ı arayın ya da
1800 555 677 numaralı telefondan National Relay Service (Ulusal Röle Servisi)’ni arayın.
Arazim içinde ot yakma işlemi planlıyorum. Acil hizmetIere nasıl haber verebilirim?
CFA ya da Belediye Yangın Önleme Görevlisi tarafından ot yakma izin belgesinin size verilmiş
bulunması durumunda, bu işlemi yürürlüğe geçirmeden önce 1800 668 511 numaralı telefonu
arayarak Emergency Services Telecommunications Authority kuruluşuna bilgi vermeniz
gerekmektedir.
Bir yangını nasıl bildirebilirim?
Bir yangını bilirmek için Triple Zero (000) numarayı arayın.

CFA tarafından yayımlanmıştır
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