
Turkish  

                             Toplumun Tahliyesine İlişkin Bilgiler 
 

Acil durumlarda tahliye bilgileri. 
 

Güvende kalabilmeniz için erken çıkmanız en iyi yön temdir.  
 
‘Tahliye’ nedir?  
Tahliye, halkın tehlikeli bir bölgeden ya da durumdan uzaklaştırılmasıdır. Bu durumda halk 
güvenli bir bölgeye taşınır.  
 

Tahliye, gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunuz ve tahliye olmanız için güvenli olduğu 
durumlarda gerçekleştirilir. Bunun yapılması güvenli olmadığı durumlarda başka bir barınak 
yerinin kullanılması gerekebilir. Hızla gelişen bir tehlike durumunda tahliye uyarısı 
yapılmayabilir.  
 

Neden erken gitmeliyim?  
Acil bir durumda erken ayrılmak en güvenli seçeneğinizdir. Acil bir durumda yapacağınız ilk 
şey olarak bulunduğunuz yeri terk etmeyi düşünmelisiniz. 
 

Ne gibi acil durumlar tahliye gerektirir?  
Yangın, sel, fırtına, toprak kayması ve kimyasal madde tehlikesi bulunduğu durumlarda 
tahliyeyi düşünmelisiniz. Yasadığınız bölgede orman yangını varsa, tahliye edilmeniz için bir 
uyarı gelmesini beklemeyiniz. Kırmızı kod uygulamasının bulunduğu, Aşırı ve Şiddetli hava 
koşullarının mevcut olduğu günlerde, yangın tehlikesi oluşmadan yüksek risk taşıyan 
bölgeleri terketmek en güvenli seçenektir.  
 

Bölgeyi ne zaman terk etmem gerekti ğini nasıl bilece ğim?  
Aşırı ve şiddetli hava durumlarında uyarılara ve yayınlanacak bilgilere dikkat ediniz. 
Aşağıdaki yerlerden İngilizce dilinde bilgi temin edebilirsiniz: 

• Yerel radio istasyonlarından ya da SKY NEWS Televizyon kanalından (internette 
www.emv.vic.gov.au sitesine girerek acil durumları yayınlayan kaynakların tam 
listesine erişebilirsiniz).  

• Orman yangınları için – Victoria Orman Yangını Bilgilendirme Hattı (VBIL) 1800 
240 667 (ya da www.cfa.vic.gov.au sitesine bakınız).  

• Sel ve fırtına için – VICSES Sel ve Fırtına Bilgilendirme Hattı 1300 842 737 (ya da 
www.ses.vic.gov.au sitesine bakınız).  

 

İngilizce bilmiyorsanız, 131 450 nolu telefondan tercümana ulaşarak Victoria Orman 
Yangınları Bilgilendirme Hattıyla ya da VICSES Sel ve Fırtına Bilgilendirme Hattıyla 
görüşmek istediğinizi belirtebilirsiniz, ya da İngilizce anlayabilen bir arkadaşınızdan 
internetteki uyarı bilgilerini tercüme etmekte size yardımcı olmasını rica edebilirsiniz. 
 

Size telefon ya da telefonunuza mesaj (SMS) yoluyla acil durum uyarısı  gelebilir.  
Toplumun içinden biri ya da bir polis memuru evinize gelerek evinizi tahliye etmenizi 
söyleyebilir.   
 

Tahliye eylemlerini kim yönetir? 
Acil bir durumda Victoria Polis Teşkilatı yapılacak tahliyeleri yönetmekle yükümlüdür. 
 

Tahliye etmem gerekti ği söylendi ğinde ne yapmalıyım? 
Zamanınız olursa evinizin kapısını kilitleyiniz. Acil durum hizmetleri tarafından verilen uyarı 
ve talimatlara uymalısınız.  
 

Yanımda ne götürmeliyim? 
İlaçlarınız, koruyucu giysi, içme suyu, kişisel kimlik belgeleriniz (örneğin pasaport, sürücu 
belgesi v.s.), cep telefonu şarj aleti, pil ile çalışan radyo, yedek çamaşır ve kişisel temizlik 
ürünleri.  
 

Nereye gitmeliyim?  
Uyarıda yazılı olan güvenli bölgeye gidiniz. Oraya nasıl ulaşacağınız konusunda talimat 
temin edebilirsiniz. Güvenli bölgeye vardığınızda lütfen adınızı yetkililere kaydettiriniz; bu 
sizin için endişelenip arayan kişilerin yetkililer tarafından aydınlatılmasına yardımcı olacaktır. 
 

Hayvanlarıma ne olacak?  
Eğer evinizde beslediğiniz ya da başka hayvanlarınız varsa, acil durumlarda ev 
hayvanlarının korunması için yardım paketi temin edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için 
(www.agriculture.vic.gov.au sitesine bakınız). Hayvanlarınızın güvenliği için erkenden tedbir 
planı geliştirmelisiniz. Hayvanlarınızın taşınması ve kontrol edilebilmesi için tasmalarınız ve 
kafesleriniz olmalı. Çiftlik hayvanlarını ve atları erkenden taşımanız gerekecektir ya da 
arazide rahat dolaşabilmeleri için, iç kapıları açık bırakmanız gerekecektir.  
 

Tahliye için yardıma ihtiyacım olursa ne olacak?  
Neden yardıma ihtiyaç duyacağınızın sebeplerini düşünmelisiniz. Bu süreç acil bir durum 
için planınızı geliştirmenin bir parçasıdır.  
 

Eğer kendi aracınız yoksa ulaşımınız için alternatif ayarlamanız gerekecektir. Örneğin 
komşularınızla birlikte gidebilirsiniz ya da ailenizin tahliye edilmenize yardımcı olmasını 
düzenleyebilirsiniz. Unutmayınız: Erken gitmek her zaman için en iyi seç enektir.  
 

Evime ne zaman dönebilirim?  
Evinize dönmeniz güvenli olduğunda, polis memurları ya da acil hizmetler size bildirecektir. 
Dönmenizin güvenli olduğu size bildirilene kadar evinize gitmeyiniz.  
 

Evimi terketmek istemezsem ne olur?  
Eğer tahliye etmezseniz durum siz ve aileniz için tehlikeli olabilir. Acil durumlar için güvenlik 
planınızın bulunması ve acil durumlarda siz ve ailenizin ne yapacağını bilmeniz önemlidir.  
 

Kişisel Güvenli ğiniz  
Son gelişmeler için ABC radyo istasyonunu ya da diğer acil durum yayın kaynaklarını 
dinlemeye devam ediniz. Aracınızı dikkatli kullanınız. Yangın esnasında çevreye yayılan 
dumanın yolu görmenize engel olabileceğini aklınızda bulundurun. Aracınızın farlarını 
yakınız. 
 

Yolların sel suları, düşmüş ağaç ya da elektrik kablosu sebebiyle kapalı olabileceğini 
aklınızda bulundurunuz. Sel sularında araç ya da bisiklet kullanmıyınız ya da yürümeyiniz. 
Duşen elektrik kablolarını sakın yoldan kaldırmayınız.  
 

BİR TAHL İYE EYLEMİ SIRASINDA POL İS MEMURLARININ YA DA D İĞER ACİL 
DURUM HİZMETLERİNİN OLAY BÖLGES İNDE BULUNMASI HER ZAMAN GARANT İ 
EDİLEMEZ. 



English 

                          Community Evacuation Info rmation 
 

Emergency evacuation information. 
 
To be safe, it is best to leave early. 
 
What is ‘evacuation’?  
Evacuation means moving people away from a dangerous area or situation. People are 
moved to a safe area. 
 
Evacuation happens if there is a real danger to you and it is safe to evacuate. If it is not 
safe, a different shelter may need to be used. In a fast-moving emergency an evacuation 
warning may not be given.  
 
Why do I need to leave early?  
Leaving early is the safest option in an emergency. You should think about leaving early as 
the first thing to do in an emergency. 
 
What kind of emergency will require evacuation?  
You need to think about evacuating in a fire, flood, storm, landslide and chemical 
emergency. If there is a bushfire in your area, do not wait for a call to evacuate. On Code 
Red, Extreme and Severe weather days, the safest option is to leave high risk areas before 
fire threatens.  
 
How will I know when to evacuate?  
Be on alert for warnings and information on days of severe or extreme weather events. You 
can get information in English from: 

• Local radio stations or SKY NEWS Television (visit www.emv.vic.gov.au on the 
internet for a full list of emergency broadcasters).  

• For bushfires – Victorian Bushfire Information Line (VBIL) 1800 240 667 (or visit 
www.cfa.vic.gov.au on the internet).  

• For floods and storms – VICSES Flood and Storm Information Line 1300 842 737 
(or visit www.ses.vic.gov.au on the internet).  

 
If you do not speak English, you can call 131 450 for an interpreter and ask for the Victorian 
Bushfire Information Line or the VICSES Flood and Storm Information Line, or ask an 
English speaking friend to help translate the warning information found on the internet.   
 
You may get an emergency warning  by phone or by SMS. Someone from your community 
or a police officer may come to your house to tell you to evacuate. 
 
Who manages an evacuation? 
In an emergency, Victoria Police is responsible for managing an evacuation. 
 
What do I do when I am told to evacuate? 
Lock the door of your house if you have time. You must follow the instructions on the 
warning and instructions provided by emergency services. 

What do I take with me? 
Medication, protective clothing, drinking water, personal identity documents (e.g. passport, 
drivers licence etc.), mobile phone charger, battery powered radio, extra clothes and 
toiletries.  
 
Where do I go?  
Go to the safe location written in the warning. You may get directions on how to get there. 
Once you arrive at the safe location, please register; it will help authorities to reassure 
people who are worried about you. 
 
What about my animals?  
If you have pets or animals you can get a pet emergency kit (see www.delwp.vic.gov.au) for 
more information. You need to plan ahead for your animals. You need to have leads and 
cages for transportation and control. You need to move farm animals and horses early or 
you need to leave internal gates open so they can move freely within the property.  
 
What if I need help to evacuate?  
You need to think about reasons why you may need help. This is part of planning for an 
emergency.  
 
If you do not have a car you need to organise transport. For example you can leave with 
your neighbours or arrange for family to help you evacuate. Remember: Leaving early is 
always the safest option.  
 
When can I go home?  
When it is safe to return to your home, the police or emergency services will tell you. Do not 
go home until you are told that it is safe to do so.  
 
What if I do not want to evacuate?  
If you do not evacuate it may be dangerous for you and/or your family. It is important that 
you and your family have a safety plan and know what to do in an emergency.   
 
Personal Safety  
Continue to listen to the ABC radio or other emergency broadcasters for updates.  
Drive carefully. Be aware smoke from a fire will make it difficult to see the road. Turn on 
your car headlights.  
 
Be aware that roads may be blocked by flood water, fallen trees or power lines. Do not 
drive, ride, or walk through floodwaters. Never move power lines from the road. 
 
THE PRESENCE OF POLICE OR OTHER EMERGENCY SERVICES DURING AN 
EVACUATION CANNOT ALWAYS BE GUARANTEED.  


