
ACİL DURUMDA 000�õ ARAYIN 
 

 

GERÇEK 
NSW İtfaiyeleri Yangõn Araştõrma ve Soruşturma Şubesinin açõklamasõna gore 2001 yõlõnõn başõndan bu 
yana NSW�de meydana gelen, ölümle sonuçlanan 21 ev kazasõndan 13ünde kaza kurbanlarõ eğer 
kendilerini evden daha çabuk sürede çõkaracak bir evi boşaltma planõ izlemiş olsalardõ büyük olasõlõk ile 
kurtulabileceklerdi.                                                                                              (İstatistikler 19/08/02 tarihinder geçerlidir) 

EV YANGININDAN KAÇIŞ PLANI KONTROL LİSTESİ 
 
Her evin ve işyerinin bir yangõndan kaçõş planõ olmalõdõr. Kaza ile çõkan ev yangõnlarõ doğalarõ gereği
insanlarõ hazõrlõksõz yakalar. Bir yangõndan kaçõş planõnõz yoksa kendinizi ve ailenizi tehlikeye atõyorsunuz
demektir. Daha güvenli bir yuva için aşağõdaki kaçõş tavsiyelerini düzenli olarak uygulayõn: 
 
! Her odadan iki güvenli çõkõş yolu bilin 

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

! Kaçõş anõnda iç kapõlarõ arkanõzdan kapattõğõnõzdan emin olun 

! Dõşarõda buluşacağõnõz güvenli bir yer kararlaştõrõn, örneğin posta kutusunun yanõ 

! Kapõlarõnõzõn ve pencerelerinizin gerektiğinde çabucak açõlabildiğinden emin olun 

! Duman alarmõ monte edin, düzenli olarak test edin ve yõlda en az bir kez baterilerini yenileyin 

! Duman alarmõ sizi yangõna karşõ uyarõr, kaçõş planõ dõşarõya sağ çõkmanõza yardõm eder 

! Yangõndan kaçõş planõnõzõ tüm aile üyeleri/ev sakinleri ile düzenli olarak tatbik edin 

! Eğer evinizde yangõn çõktõysa, beklemeyin, HER SANİYE ÖNEM TAŞIR, derhal kaçõn ve bir komşunun 
evinden 000�õ arayõn  

! Bir kez dõşarõya çõktõysanõz DIŞARIDA KALIN, asla yanmakta olan bir binaya geri dönmeyin 

! Yangõndan kaçõş planõnõzõ hazõrlarken çocuklarõn, yaşlõlarõn ve özürlülerin özel gereksinimlerini göz 
önüne almayõ unutmayõn 

 

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 

YANGIN GÜVENLİĞİ ÖĞÜTLERİ 
• Yangõnõn neden olduğu dumanõn sizi sersemletebileceğini ve dumandan göremeyeceğinizi unutmayõn 

• Uykudayken dumanõn kokusunu alamazsõnõz ve duman sizin daha da derin uyumanõza neden olur 

• Yağ, gaz yada odun õsõtõcõlarõ yõllõk bakõm gerektirebilirler 

• Sadece tavsiye edilen değerdeki elektrik sigortalarõnõ kullanõn ve elektrik emniyet anahtarõ monte edin 

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

EV YANGINDAN KAÇIŞ PLANI 
Fact Sheet 12 � Community Risk Management. Revised 28/09/2004-Turkish 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


