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Ben yangın tehlikesi
altında mıyım?
Tehlike altında olmak için
taşrada yaşıyor olmanız
gerekmez.

Yangınlar mahallelerin
ormanlarla buluştuğu yerlerde
veya evlerin çimene, çalılık
alana veya etraflarında park
alanlarına sahip olduğu
kentsel bölgelerde de
meydana gelebilir.

Yangınlar şu alanların hepsinde
meydana gelir:
Çimenlik veya çayırlık alanlara
yakın veya içinde olan yerler

Yoğun veya açık
ormanlık alana yakın
veya içinde olan yerler

Şehirlerin ve kasabaların
otlaklarla buluştuğu yer

Kıyı fundalıkları
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Mahallelerin ormanlık
veya çimenlik alanlarla
buluştukları yerler

Tehlike bugün ne kadar
büyüktür?
Hangi yangın havası bölgesinde yaşadığınızı veya
ziyaret ettiğinizi bilin. Bu, yaşamsaldır – yangın
tehlikesi dereceleri ve topyekûn ateş yasağı bölge
tarafından ilan edilir.
Mallee

Wimmera

Northern
Country

North East

North
Central

East
Gippsland

Central

South West

West & South
Gippsland

GÜNLÜK YANGIN TEHLİKESİ DERECENİZİ BİLİN

SINIRLAMALARINIZI BİLİN

CODE RED

TOTAL FIRE BAN
Yangın Tehlikesi Dereceleri (YTD)
başlarsa bir yangının ne kadar tehlikeli
olabileceğini size bildirir – derece ne kadar
yüksekse, koşullar o kadar tehlikelidir.

Topyekûn Ateş Yasakları
yüksek yangın tehlikesi aylarındaki belirli
günlerde neler yapıp yapamayacağınızı ve hangi
etkinliklerin yasaklandığını size bildirir.
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Yapabilir miyim yoksa
yapamaz mıyım?
Yangın Tehlikesi Dönemi’ nde ve Topyekûn Ateş Yasağı Günlerinde uygulanan yasal kısıtlamalar
vardır. Yapabilir miyim yoksa Yapamaz mıyım başlıklı broşür (resmi aşağıdadır), açık havada ateş yakma
kısıtlandığında neleri yapıp yapamayacağınızı ayrıntılandırır. Bu önemli broşürü görmek için cfa.vic.gov.au/can
sitesine girin.

Can I or can’t I?

To report a fire

DIAL 000

Updated August 2016

This guide gives you general information about what you can
and can’t do during declared Fire Danger Periods and on days
of Total Fire Ban, when fires in the open air are legally restricted.
CFA declares Fire Danger Periods by municipalities in the
country area of Victoria during periods of increased fire risk. Refer
to the CFA website cfa.vic.gov.au for further details about your
location. In state forests, national parks and on protected public
land, fire restrictions are in force all year round. See the back

Can I have a
barbecue, light a
camp fire or light a
fire for warmth or
comfort?

page for more information about the Department of Environment,
Land, Water and Planning’s (DELWP) role. Also, always check
with your municipality as some have restrictions in place all year
round.
Total Fire Bans are declared by CFA on days when fires are likely
to spread rapidly and be difficult to control. The penalties for
lighting fires illegally during the Fire Danger Period and on Total
Fire Ban Days include large fines and possible imprisonment.

During Fire Danger Period

On Total Fire Ban Days

No, unless:

All camp fires, fires for warmth or
personal comfort are banned during
Total Fire Ban Days. Solid and liquid fuel
barbecues and ovens (including hangis) are also
banned during Total Fire Ban Days.

• the wind is 10km/h or less (this can be observed if
leaves and small twigs are in constant motion)
• the fire is lit in a properly-constructed fireplace or
in a trench at least 30 centimetres deep
• the area within a distance of 3 metres from the outer
perimeter of the fire and the uppermost point of the
fire is clear of flammable material
• the fire does not occupy an area in excess of
1 square metre and the size and dimensions of
solid fuel used are the minimum necessary for
the purpose
• An adult is there at all times when the fire is alight who
has the capacity and means to extinguish the fire
• the fire is completely extinguished before the
person leaves
Note that according to the CFA Act, a properlyconstructed fireplace means a fireplace that is
constructed of stone, metal, concrete or any other
non-flammable material that contains the perimeter
of the fire. A commercially-produced barbecue is
considered a properly-constructed fireplace.

No, unless:
• the barbecue uses only gas or electricity and is a
permanently fixed structure built of stone, metal,
concrete or another non-flammable material designed
exclusively for meal preparation, or is designed and
commercially manufactured exclusively for meal
preparation (including portable barbecues), and when
alight is placed in a stable position
• the area within a distance of 3 metres from
the outer perimeter of the barbecue is clear of
flammable material
• you have either a hose connected to a water supply
or a container with at least 10 litres of water for
immediate use
• an adult is there at all times when a fire is alight who
has the capacity and means to extinguish the fire
• the fire is completely extinguished before the
adult leaves.

I run a meal
During Fire Danger Period
On Total Fire Ban Days
preparation business No, unless:
No, unless you have a written
permit issued by CFA, MFB or
(eg catering). Can I set • The wind is not more than 10km/h (this can
DELWP and you comply with the
be observed if leaves and small twigs are in
up and light a fire to
conditions of that permit.
constant motion)
operate a barbecue,
A community organisation, a charitable organisation
• The fire is lit in a properly-constructed fireplace or
cooker or hotplate at
or an organisation involved in fundraising (for
in a trench at least 30 centimetres deep
example, a school or sporting group) may apply
outdoor functions?
• The area within a distance of 3 metres from the
for permission to light a fire to prepare meals for
outer perimeter of the appliance (barbecue, cooker,
hotplate or spit) is clear of flammable material

• The fire does not occupy an area of more than
1 square metre and the size and dimensions of
solid fuel used are the minimum necessary for
the purpose
• A person is in attendance at all times while the fire is
alight and has the capacity and means to extinguish
the fire

other people in the course of their business. These
permits are issued by, and at the discretion of, local
CFA district offices, CFA headquarters, MFB district
offices, or the Chief Fire Officer of DELWP in Fire
Protected Areas.
Municipal Fire Prevention Officers cannot issue
these permits.

• The fire is completely extinguished before the
person leaves
If you cannot meet these conditions you will need to
apply for a permit from a CFA district office.

mfb.vic.gov.au

cfa.vic.gov.au

BBQ yapabilir
miyim, bir kamp
ateşi yakabilir miyim
veya ısınmak ya da
rahatlamak için ateş
yakabilir miyim
Kendiliğinden çalışan çiftlik
makinelerini, traktörleri, haşıl
makinelerini, toprak kazıma,
kazı veya ısı motoru ile çalışan
yol yapma makinelerini
kullanabilir miyim?
Elektrikli testere,
bitki veya çimen
kesici veya çim
biçme makinesi
kullanabilir miyim?

Denetimli olarak ateş yakmak
Ateş kısıtlamaları bölge veya belediye sınırlarınız içinde
yürürlüğe girdiğinde (Yangın Tehlikesi Dönemi*
olarak bilinir), izniniz yoksa veya belirli kısıtlamalara
uymazsanız, açık havada ateş yakamazsınız.
İzin için bölge yönetimi veya
belediyenize başvurabilirsiniz.
Ayrıca 1800 668 511’i arayarak
denetimli ateş yakmanız hakkında
Acil Hizmetler Telekomünikasyon
Dairesi’ne de bilgi vermek
zorundasınız.
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Onlara aşağıdakileri söylemeniz
gerekir:denetimli yangının
››
››
››
››

yeri
tarihi
yeri
beklenen başlama ve bitiş
saatleri
›› tahmini boyutu

Yangın Tehlikesi Dönemi’nde
denetimli olarak ateş yakmak
için izne ihtiyacınız vardır.

* Yangın Tehlikesi Dönemi, yangın
mevsimi yaklaşırken başlar ve
her bölge ya da belediye için
CFA tarafından ilan edilir. Güncel
bilgiler için cfa.vic.gov.au
sitesine girin veya yerel bölge
yönetiminize veya belediyenize
gidin.

Büyük kararlar
İşte, yangın mevsimi başlamadan önce ailenizle tartışıp karar
vereceğiniz en az on şey:
Ailenizle birlikte vereceğiniz
önemli 10 karar
Ayrılmanız için sizi
	
tetikleyecek Yangın Tehlikesi
Derecesi hangisidir?
O sabah erkenden mi,
	
yoksa bir gece önce mi
ayrılacaksınız?
Nereye gideceksiniz?
	Hangi yoldan gideceksiniz
ve yangın hâlihazırda
bölgedeyse, kullanacağınız
ikinci seçenek yolunuz nedir?
Yanınızda neleri
	
götüreceksiniz?
Evcil hayvanlarınız ve
	
çiftlik hayvanlarınızı ne
yapacaksınız?
Gideceğiniz yer hakkında
	
başka kiminle konuşmanız
gerekir?

Erkenden ayrılmak –
bu ne demektir?

Ayrılma zamanınızla ilgili
kararınız, vereceğiniz en önemli
karardır.

‘Erkenden ayrılmak’, herhangi bir
yangın belirtisi olmadan önce,
yüksel riskli bölgeden uzakta
olmak demektir. Uyarı veya siren
için beklemek demek değildir.
Dumanı görmek veya kokusunu
almak için beklemek demek
değildir. Ve kesinlikle, kapının
çalınmasını beklemek demek
değildir.

Orman yangını içinde araç sürmek
çok tehlikelidir ve ölümcül olabilir.
Normalde beş dakika sürecek bir
araç sürüşü, yolların kapanması,
trafik sıkışıklığı, çarpışmalar,
duman, yıkılan ağaçlar ve yolu
kapatan közler nedeniyle iki saat
alabilir.

Yangınlar çok çabuk başlayıp
yayılabilir. Erkenden ayrılmak,
yüksek riskli orman yangını
alanındaki herkes için en güvenlikli
seçenektir. Birçok insan, son
dakikada ayrılmayı beklerken
ölmüştür.
Çocukları, yaşlıları ya da engelli
olanları önemsiyorsanız erkenden
gitmelisiniz.

Nasıl ayrılacağınızı bilmek için
önceden plan yapın. Bölgeden
çıkmak için farklı yolları öğrenin,
yakında bir yangın varsa bazı yollar
kapanmış olabilir.
Yüksek riskli bir günde nereye
gideceğinize karar vermek
size bağlıdır. Bekleyip görmeyi
düşünmeyin.

Komşuluk bölgenizin dışında
	
yardım etmeniz veya kontrol
etmeniz gereken bir kişi var
mı?
Uyarılar ve güncellemeler
	
konusunda nasıl bilgi
alacaksınız?
Bölgede yangın varsa
	
ve ayrılamıyorsanız, ne
yapacaksınız?
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İyi hazırlanmış mülk

Olgun ağaçlar radyan ısı ve
közlere karşı korunmaya
yardımcı olabilir. Stratejik olarak
konumlandırılmalı ve iyi
bakılmalıdırlar.

Çimleri 10 cm'den daha
kısa olacak şekilde kesin.

Kutu, mobilya ve paspas gibi
yanıcı maddeleri dışarıdaki
ahşap zeminli yerlerden ve
verandalardan çıkarın.

Bahçenizde çakıl veya kaya
kullanın (yanıcı malç değil).

Oluklardaki yaprak
çöplerini temizleyin.

Pencerelerin yanında
veya altında büyük
çalılar bulundurmayın.
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Mülkünüzü yaz mevsiminden önce hazırlayarak yangının eviniz üzerindeki
etkisini azaltabilirsiniz.

Odun yığınlarını
evden uzak tutun.

Yanıcı sıvıları
evden uzak yerde
tutun.
Kuru otları, yaprakları,
ince dalları ve ağaç
kabuklarını temizleyin.

Çalıların alt dallarını altındaki
yüzey yakıtlarından ayırmak
için kısaltın.

Çalıları ağaç dallarıyla
temas etmemesi için
iyice kısaltın.
Sarkan dalları kıslatın –
binalara 10 metrden yakın
hiçbir dal bulunmamalıdır.
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Yazdan önce
Elzem maddelerle Acil Takımı
	
hazırlayıp el altında tutun.
Önemli belgeleri ve
	
fotoğrafları tarayıp bir bellek
çubuğuna yerleştirin.
Pilli bir radyo, güçlü bir fener
	
ve fazladan piller satın alın.
	Cep telefonunuza önemli
iletişim numaralarını
kaydedin. Ailenizin,
arkadaşlarınızın ve
VicEmergency Yardım
Hattınının telefon
numaralarını buna dahil
edin. Acil durumlar için tam
olarak şarj edilmiş yedek bir
cep telefonu bulundurun.
Akıllı telefonunuz varsa
VicEmergency uygulamasını
indirin.
	Her aile üyesi için (uzun kollu,
pamuk gibi doğal kumaştan
yapılmış) koruyucu giysileri
bir tarafa ayırın.
Yolda yakalanma olasılığına
	
karşı korunmak için yün
battaniyeleri arabaya koyun.
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Tüm malzemeleri arabanıza
	
yerleştirme uygulaması yapın
ki ne kadar zaman alacağını
bilin.
İkinci seçenek güzergâhlar
	
dâhil olmak üzere, ana
güzergâhlarınızı ve petrol
istasyonlarını haritalar
üzerinde işaretleyin.
Kasabanızın veya
mahallenizin Toplum
Bilgilendirme Kılavuzu haritası
olup olmadığını kontrol
için cfa.vic.gov.au sitesine
bakın.
Erkenden ayrıldığınızda
	
ziyaret etmeyi veya kalmayı
planladığınız kişilerle gerekli
ayarlamaları yapın.
Birbirinize yardım etme yolları
	
hakkında komşularınız veya
yakındaki arkadaşlarınızla
konuşun.
Evcil hayvanları unutmayın.
	
Evcil hayvan kaplarının Acil
Takım’ın içinde veya arabaya
yerleştirilmiş olduğundan
emin olun. Atlarınız varsa
ve mülkünüzde güvenlikli
olmayacaklarsa, onları başka
bir yere götürebileceğinizden
emin olun.

Evcil hayvanlarınız için de
hazırlık yapmayı unutmayın.
Evcil hayvanınızın bir kimlik
künyesi taktığından emin
olun ve şu maddeleri Acil
Takımınıza koyun:
› ulaşım için uygun taşıyıcılar
veya tasma
› ilaçlar
› diyet takviyeleri
› yiyecek ve içecek su
› Stresi azaltmaya yardımcı
olması için bildik bir nesne
(oyuncak, yatak, memnun
olacağı şeyler)

Acil Takımınız
Yedek çamaşırlar,
tuvalet malzemeleri ve
temizlik malzemelerini
içeren seyahat çantası

Önemli maddeler
› fotoğraflı kimlik
› pasaport
› fotoğraflar
› vasiyet
› mücevherler
› sigorta belgeleri
› tıbbi reçeteler
›ö
 nemli dosyaları içeren
USB bellek

Yeterli miktarda su
ve yiyecek

Yün
battaniyeler

İlaçlar ve ilk yardım
çantası

Cep telefonu ve
şarj cihazı

Pilli radyo, fener ve yedek piller

İlişki bilgileri
› doktor
› belediye
› elektrik şirketi
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Yangın tehlikesi
günlerinde
Yakınınızda yangının
	
başladığını öğrenmek için
birden fazla bilgi kaynağı
kullanarak bilgilerinizi
güncelleyin.
Hayvanları güvenlikli bir
	
alana götürün ve evcil
hayvanlarınızı, arabaya
koymak üzere hazır
bulunacakları bir yere koyun.
Herkes için yedek çamaşırları
	
ve çocuklar ve evcil hayvanlar
için oyuncakları paketleyin ve
arabaya koyun.
Arabanız elektrikli bir garaj
	
kapısının veya kapının
arkasında ise, dışarı çıkarın ve
araba yoluna, ön tarafı yola
bakacak şekilde koyun veya
yolun yan tarafına çekin.
Kolayca yanabilecek
	
maddeleri evinizin,
verandanızın çevresinden
ve çardak alanlarınızdan
uzaklaştırın. Bunlar, hasırları,
açık hava mobilyalarını ve
tahta yığınlarını içerir.

Ayrılmadan önce yapılması
gereken son şeyler:
Acil Takımınıza ilaçlar,
	
reçeteler, cep telefonu,
şarj aletleri, evcil hayvan
yiyecekleri ve herkes için su
gibi şeyleri ekleyin.
Cüzdan, kartlar, anahtarlar,
	
banka belgeleri, tıbbi ve
sigorta belgeleri (bunlar
bir USB çubuğunda veya
genişleyen dosyada
kolayca erişilebilir olmalıdır)
unutmayarak arabanızı
toparlayın.
Gazı kapatmayı unutmayın.
Zamanınız varsa, yukardan
	
inen boruları tıkayın ve
olukları kısmen su ile
doldurun.
	Herkesin, uzun pantolon,
uzun kollu gömlek ve
sağlam deri ayakkabılar
gibi koruyucu, giysiler
giydiğinden veya bunlara
ulaşabildiğinden emin olun.
Giysiler biraz bol ve saf yün,
sağlam kaba pamuklu veya
denim gibi doğal liften
yapılmış olmalıdır. Sentetik
giysiler giymeyin.
İnsanlara ayrılıyor
	
olduğunuzu söyleyin.
Tüm kapıları ve pencereleri
	
kapayın, kapıları kilitleyin.
Ön giriş kapısını veya geçiş
	
kapısını açık bırakın.
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Bekleyip görmeye
kalkışmayın. Bir orman
yangını sırasında neler
olduğunu hiçbir zaman
bekleyip görmeye
kalkmamalısınız.
Yola geç çıkmak,
koşulların en kötü olduğu
zamanda yolda olmak
veya hiçbir zaman dışarı
çıkamayacaksınız demektir.
Ayrılmak için ne kadar
beklerseniz, yaşamınız için
tehlike o kadar büyük olur.

Haberdar olmak
Yangın mevsiminde her
şeyden haberdar olmak
size bağlıdır

Şunları alışkanlık edinin:
› check your FDRevery day
during the fire season
› o günün TAY günü olup
olmadığını bilmek
› özellikle sıcak, kuru, rüzgârlı
günlerde uyarıları takip
etmek.

FARKI NEDİR?
YANGIN TEHLİKESİ DERECELERİ size,
başladığında bir yangının ne kadar tehlikeli
olacağını bildirir.

CODE RED

TOPYEKÛN ATEŞ YASAKLARI size, yangının hızla
yayılacağı ve denetimsiz kalacağı günlerde neler
yapıp yapamayacağınızı bildirir.
TOTAL FIRE BAN

UYARILAR size, hâlihazırda bir yangının başlamış olduğunu bildirir.

UYARILAR VE
GÜNCELLEMELER

VicEmergency uygulamasını
mevcut yangınların bilgileri,
uyarıları ve konumları dahil
güncel Yangın Tehlikesi
Derecesi ve Ateş Yakma Yasağı
bilgileri için kontrol edin.
Ücretsiz Uygulamayı Apple ve
Android cihazları için indirin.

TAVSİYE Gelişmelerden haberdar olmanız için
genel bilgiler.

Uyarıların düzeyleri
Üç farklı uyarı düzeyi vardır:
Bildirim, İzle ve Harekete Geç ve
Acil Uyarı. Uyarıların herhangi bir
sırayla çıkarılmasını beklemeyin.
Duyduğunuz ilk uyarı Acil Uyarı bile
olabilir.

GÖZETLE VE HAREKETE GEÇ Bir acil durum sizi
tehdit etmektedir. Koşullar değişmekte ve sağlığınızı,
hayatınızı ve ailenizi korumak için şimdi harekete
geçmeniz gerekmektedir.
ACİL UYARI: Yakın tehlike içindesiniz ve şimdi
harekete geçmeniz gerekir. Yangının etkisine
gireceksiniz.
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Uyarılar ve güncellemeler
nerede bulunabilir

Yerel Haberler

1800 226 226

İnternet üzerinden

ABC Yerel Radyosunu, ticari ve
tayin edilmiş toplum radyolarını
dinleyin ve Sky News TV’yi
izleyin.

VicEmergency yardım hattını
aramak ücretsizdir.

 icEmergency web sitesi:
V
emergency.vic.gov.au

Sosyal Medya

1800 555 677

131 450

Twitter @CFA_Updates ve
facebook.com/cfavic

İşitme engelliliği, duyma
zorluğu veya konuşma /
iletişim bozukluğu olan kişiler
Ulusal İletim Servisi aracılığıyla
VicEmergency Yardım Hattı ile
iletişime geçebilirler.

İ ngilizce konuşamıyorsanız,
tercüme edilmiş bilgiler için
Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi’ni
arayın.

KİMİ KOŞULLARDA
Cep telefonunuza bir SMS
gelebilir.
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Ev telefonunuzdan
aranabilirsiniz.

Yerel acil yayıncınızı bilin
Bu yayıncılar şunlardır:
›› ABC yerel radyosu
›› SKY NEWS TV
›› UGFM – Radio Murrindindi

›› Stereo 974
›› Plenty Valley FM
›› Tüm Victoria’da çeşitli ticari
istasyonlar

emv.vic.gov.au adresinde tam bir listeyi bulabilirsiniz.

Acil Durum Alarmı, acil
durumlar hakkında
sabit telefon hatlarına
ses mesajları ve cep
telefonlarına tekst mesajları
göndermek için acil servisler
tarafından kullanılan bir
sistemdir. Daha fazla bilgi
için emergencyalert.com.au
sitesine girin.

Uyarıları ne zaman beklemelisiniz
Yangın uyarılarını ve güncellemeleri izlemek ve kontrol etmek için ihtiyaç duyabileceğiniz farklı durumlar vardır.
NE ZAMAN

NE YAPILMALI

Sıcak, kuru ve rüzgârlı bir gün

Yazın, güncellemeleri düzenli olarak kontrol edin. Yangın her zaman
aniden başlayabilir.

Yangın tehlikesi olan bir gün.
Erkenden ayrıldınız veya bunun
için hazırlanıyorsunuz.

Planladığınız güzergâhın güvenli olduğundan emin olun.
Bölgenizdeki yangınlar hakkında güncel bilgi edinin. Dönmenin ne
zaman güvenlikli olduğunu öğrenin.

Havada duman görüyor veya
koklayabiliyorum ve neler olup
bittiğini kontrol etmek istiyorum.

Bölgenizde yangın belirtileri olup olmadığını görmek için
VicEmergency web sitesini veya VicEmergency uygulamasını kontrol
edin.

Yangın tehlikesi olan bir günde,
korumak için kalıyorum.

Bölgenizde bir yangın olup olmadığını mümkün olan en kısa aşamada
bilmeniz önemlidir, böylece planınızı uygulayabilirsiniz. Bir yangının
farkına vardığınızda, güncellemeleri izlemeyi sürdürün.

Ayrılmak için resmi uyarılara güvenmeyin. Orman yangınları
çabucak başlayabilir ve birkaç dakika içinde evleri ve
yaşamları tehdit edebilir. Bir uyarı alırsanız, onu ciddiye
almalısınız. Harekete geçmemek ölümcül olabilir.

Alevler veya duman
sütunları görürseniz,
kesinlikle derhal 000
numaralı telefonu arayın.

Dışarıdaki koşullara dikkat edin - acil servislerden önce bir
yangının farkına varmış olabilirsiniz.
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Yangın sırasında
Orman yangınları korkutucu ve
streslidir. Neler beklenebileceğini
anlamak ve ne yapacağınız konusunda
bir plana sahip olmak, başa çıkmaya
yardımcı olabilir.
Neler beklenebilir
›› K özler and spot fires moving
ahead of the main fire
›› Duman, sıcaklık, ses ve karanlık
›› Yangının nerede olduğunu
bilmeyi zorlaştıran görünürlük
eksikliği. Yolculuk tehlikeli
olacaktır.
›› Farklı yönlerden (veya iki yerden
aynı anda) gelen yangınlar
›› Ana yangın geçtikten saatlerce
önce veya sonra mülkünüzün
etrafına düşmekte olan yanan
közler
›› Düşen dallar, elektrik telleri ve
acil durum arabaları tarafından
tıkanan yollar.

Kendinizi nasıl
hissedebilirsiniz
›› Şaşkın
›› Yönünü kaybetmiş (nerede
olduğunuzu bilmiyorsunuz)
›› Yeterli nefes alamıyorsunuz
›› Korkmuş
›› Susamış ve aç
›› Yorgun.

Hizmetlerin
aksamasını bekleyin
Bir yangın sırasında veya yangın
tehlikesi olan bir günde telefon
servisi, internet ve şebeke elektriği
ve su hizmetlerinde aksamalar
yaygındır.
Şebeke elektriğine ve suyuna
güvenmeyin. Elektrik kesilirse,
şunları kullanamayacaksınız:
›› Telsiz telefonlar
›› Uzaktan kontrollü garaj kapıları,
elektrikli kapılar veya benzeri
araçlar
›› havalandırma aygıtları ve
serinleticiler
›› Elektrikli pompalar.
›› Electric pumps.
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Kendinizi zihinsel olarak
hazırlamanın en iyi yolu,
evinizdeki herkesin
anlayabileceği ve kabul
ettiği yazılı ve uygulanmış
bir plana sahip olmaktır. Bu,
şaşkınlığı ve zamanın boşa
harcanmasını azaltır.
Planınız, başarısız olması
halinde yedek bir plan
içermelidir.

Işıma ısısı
Işıma ısısı, bir orman yangınından
yayılan yoğun ısıdır. Bir kamp
ateşinden hissettiğiniz ısı gibidir
ama, bundan 50.000 kat daha
güçlü olabilir. Işıma ısısı, yüzeylerin
tutuşmasına, çatlamasına neden
olabilir veya pencereleri kırabilir.
Işıma ısısı, bir yangındaki en büyük
öldürücüdür. İnsan bedeni büyük
miktarlarda ışıma ısısını ememez.
Işıma ısısı, beton duvar veya
bina gibi sağlam bir nesne ile
engellenebilir.

Dışarda bir yangına
yakalanırsanız, kendinizi şu
şekilde korumaya çalışın:
›› Çıplak cildi kapatarak
›› Mümkün olduğu kadar uzakta
olarak - radyan ısıdan en iyi
korunma mesafedir.
›› Sağlam bir nesnenin arkasına
sığınarak
›› Işıma ısısı camlardan geçebildiği
için pencerelerden uzak durarak.

Bir orman yangınında canlı
kalabilmenin ve ışıma
ısısından kaçınabilmenin tek
yolu, erkenden ayrılmak ve
tehditten uzak olmaktır.
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Közler
›› K özler, yanan çalı çırpı, yapraklar
ve çer çöptür.
›› Közleri rüzgâr taşır ve ana
yangından ileriye veya uzağa,
yanmamış alanlara inerler ve
yeni yangınlar başlatabilirler,
bunlara nokta yangınlar denir.
›› Köz saldırıları, rüzgâr çalı çırpı
ve yaprakları taşıdığında ve
binaların üzerine veya etrafında
indiklerinde meydana gelir.
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›› K özler oluklarınızdaki çer çöpün
üzerine inip evinizde bir yangın
başlatabilir.
›› Köz saldırısı, orman yangınları
sırasında evlerin yangına
yakalanmasının en yaygın
nedenidir.
›› Köz saldırısı yangından önce,
yangın sırasında veya sonrasında
meydana gelebilir.

Rüzgâr

Rüzgârın değişmesi

Rüzgârın şunlar üzerinde
önemli etkisi vardır:

Rüzgârın yönünde olacak bir
değişiklik, bir yangının hareketi
üzerindeki en tehlikeli etkendir.
Orman yangınlarında ölen birçok
kişi, rüzgârın değişmesi sırasında
veya sonrasında yangına yakalanır.

N

Rüzgârın yönündeki bir değişiklik,
yangın cephesinin boyutunu
değiştirebilir. Bu da rüzgârı orman
yangını sırasında çok tehlikeli bir
etken yapar.

YANGIN
BAŞLAMA
NOKTASI
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›› Yangının yayılma hızı
›› Yangının gittiği yön ve yangın
cephesinin boyutu
›› Daha fazla oksijen sağlayarak,
yangının yoğunluğu
›› Noktalama olasılığı. Yaprakların,
çalı çırpının ve ağaç kabuklarının
parçaları (közler) rüzgâr
tarafından yangının ilerisine
taşınarak yeni yangınların
başlamasına neden olur. Bunlara,
nokta yangınlar denir.

Victoria’da sıcak, kuru rüzgârlar
tipik olarak kuzeyden ve kuzeybatıdan gelir ve çoğunlukla
güney-batı rüzgâr değişikliği
tarafından takip edilir.
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Hayatta kalma
seçenekleri
Bir binada
yakalanırsanız
Bir orman yangını sırasında bir
binaya sığınacaksanız, barınak
olarak kullanılan her odada, evin
dışına doğrudan bir çıkış dahil
olmak üzere iki çıkış noktasının
bulunduğundan emin olun.
Çoğu banyo, barınmak için uygun
değildir. Banyolar genellikle tek bir
kapıya sahiptir ve çıkışın alevler
ve ısı tarafından engellenmesi
halinde çıkmayı imkansız hale
getirir.
Banyoların çoğunda ayrıca dışarıyı
görmenizi engelleyen buzlu
camlar da vardır - bir orman
yangını sırasında dışarıya bakıp ne
olup bittiğini bilmek önemlidir. Siz
ve binadaki diğer kişiler, koruyucu
giysiler, uzun pantolonlar, uzun
kollu gömlekler ve deri botlar
(sandalet veya koşu ayakkabıları
değil) gibi sağlam ayakkabılar
giymelidir. Kıyafetler bol olmalı ve
saf yün, pamuk veya kot kumaşı
gibi doğal elyaflardan yapılmış
olmalıdır.
Eviniz siz içerideyken yanmaya
başlarsa, hızlı hareket etmeniz
gerekecektir. Kırılan camlar,
içerideki alevler veya nefes
almakta zorluk çekmek hızlıca
harekete geçmeniz gerektiğinin
işaretleridir.
›› Y
 anan odanın kapısını kapatın.
›› Evdeki yangından çıkan zehirli
dumanın solunmasını en aza
indirmek için yere yakın durun.
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›› E vin yanan yerlerinden
uzaklaşın, arkanızdaki tüm
kapıları kapatın.
›› Yalnızca tek çıkışı olan bir odada
sıkışıp kalmayın.
›› Mümkün olduğu kadar çabuk
şekilde dışarıya çıkın ve yangının
geçmiş olduğu yerlere gidin.
Yanan bir evin içinde kalmak
hemen hemen kesinlikle ölümle
sonuçlanacaktır.
›› Mümkün olan her yerde, siz ve
ateşten gelen radyan ısı arasında
sağlam bir nesne bulundurmaya
çalışın.
›› Susuz kalmayı önlemek için su
için.

Bir arabada
yakalanırsanız
Duman veya alevlerle karşı karşıya
kalırsanız ve geri dönüp güvenlikli
bir yere gidemeyecekseniz, şunları
yapın:
1)Arabayı, ışıma ısısına en az
maruz kalacak bir yere koyun.
›› Y
 oğun çalılıklardan ve uzun
çimenlerden uzağa park edin –
bir açıklık bulmaya çalışın.
›› Mümkünse, bir duvar veya
kayalık çıkıntı gibi bir engelin
arkasına park edin.
›› Araba ideal olarak, karşıdan
gelen yangın cephesine dönük
olmalıdır.
›› Yolun dışına par edin ve
tehlike lambalarını açın. Yol
açıkça görülmediği için orman
yangınları sırasında araba
çarpışmaları yaygındır.

Yalnızca evin dışına doğrudan
çıkışı olan bir odada barının.
Eviniz yanıyorsa, evden
çıkmanız ve mümkünse
yanmış olan yerlere gitmeniz
gerekecektir.

2)Hayatta kalma şansınızı
artırmak için:
›› A
 rabada kalın ve pencereleri ve
kapıları sıkıca kapatın.
›› Yün battaniyelerle örtünün ve
pencere hizasından aşağıya
eğilin – kendinizi camdan
geçecek olan ışıma ısısından
korumanız gerekir.
›› Susuz kalmayı önlemek için su
için.
3)Yangın cephesinin yakında
olduğunun farkına varır
varmaz:
›› T üm hava deliklerini ve
havalandırma aygıtını kapatın.
›› Motoru kapatın.

Arabada sığınmak son
derece tehlikelidir ve ciddi
yaralanma veya ölümle
sonuçlanabilir. Bu durumdan
kaçınmak için her zaman
erken ayrılmayı planlayın.

Erkenden ayrılın
›› Y
 angın Tehlikesi Derecesi Kırmızı Kod ise,
erkenden ayrılmak daima en güvenlikli
seçenektir.
›› Erkenden ayrılma istikametleri, tehlike
bölgesinin dışında yaşayan akrabaların
ve arkadaşların evlerini, yakındaki bir
kasabayı veya diğer meskûn yerleri
içermelidir.
Daima en güvenlikli seçenek

İyi Hazırlanmış

Toplum yangın
sığınağı

Yüksek riskli alandan ayrılmak artık seçenek
değilse, bulunduğunuz yere yakın olup sizi
koruyacak seçenekler olabilir.
İyi hazırlanmış
komşunun evi

Özel
sığınak

Bu yayıncılar şunlardır:
›› sadece Şiddetli ve Aşırı Yangın
Dereceli günlerde etkin bir şekilde
savunabileceğiniz iyi hazırlanmış bir ev
(sizinki veya komşunuzunki)
›› geçerli kurallara uyan özel orman yangını
barınağı (sığınağı)
›› belirlenmiş toplum yangın sığınağı.
Güvenliğiniz garanti değildir

İyi hazırlanmış ev

Son Çare
Mahalle Daha
Güvenlikli Yeri
(son çare olacak yer)

Başka hiçbir seçeneğin olmadığı
durumlarda, aşağıdakilerden birine
sığınmanın sizi ışıma ısısından koruma
olasılığı olabilir:

Irmak

Sürülmüş otlak ve
arazi
Baraj
Duran
arabalar
Yüzme
havuzu

›› M
 ahalle Daha Güvenlikli Yeri (son çare
olacak yer)
›› açık bir arazide duran araba
›› Sürülmüş otlak veya arazi
›› s u kütlesi (örneğin plaj, yüzme havuzu,
baraj, ırmak, vb.)
Yüksek sarsıntı, yaralanma veya ölüm
riski
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Duman, alev veya közleri görürseniz 000 numaralı telefonu arayın
VicEmergency Yardım Hattı
Yangın uyarıları ve güncellemeleri için: 1800 226 226
Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi: 131 450
Ulusal İletişim Servisi: 1800 555 677
cfa.vic.gov.au
delwp.vic.gov.au
emergency.vic.gov.au

4. Sürüm
Kasım 2016

cfa.vic.gov.au

