
Her yıl artan sayıda çocuk, pencerelerden ve balkonlardan düşme sonucu hastaneye 
kaldırılmaktadır. Bu düşmeler çoğu kez çocuğun kendi evinde olmakta ve ölüm ya da 
ciddi yaralanma ile sonuçlanmaktadır.

Daha fazla bilgi ve çeviriler için 
www.health.nsw.gov.au/childsafety  
sitesini ziyaret edin.

Turkish

En fazla tehlike altında bulunanlar, doğal olarak meraklı 
olan, ancak tehlikeyi tanıma yeteneğinden yoksun, bir 
ile beş yaşları arasındaki çocuklardır. Düşmeler daha 
çok, ailelerin pencereleri ve balkon kapılarını gece ve 
gündüz açık bıraktıkları daha sıcak aylarda olur.

Avustralya Bina Yasası (yönetmelik kapsamındaki) 
pencere ve parmaklıklar için en fazla 12.5 santimlik 
bir boşluğa izin vermektedir. Eski binalarda pencere 
ve parmaklık boşluklarının şu anki bina standartlarına 

uymasını gerektiren yasaların mevcut olmadığına 
lütfen dikkat edin. Ancak, güvenliği iyileştirmek için 
yapabileceğiniz şeyler vardır.

Kiralık bir yerde oturuyorsanız, evinize bir şey takmadan 
ya da bir değişiklik yapmadan önce ev sahibinin 
olurunu aldığınızdan emin olun. Bir ev sahibi, kiracının, 
pencere güvenliği araçları veya diğer güvenlik gereçleri 
taktırmasına izin vermeyi makul bir neden olmadan 
reddedemez.
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Pencere güvenliği
Çocuklar, bir sinek teli takılmış olsa bile 12.5 santimden 
daha fazla açılan bir pencereden düşebilirler.

Çocukların pencerelerinizden düşmesini 
önlemek için şunlar önerilmektedir:

•		 mümkünse tüm pencereler, özellikle yatak odası 
pencereleri 

 – yerden yukarda yer alıyorlarsa, 12.5 santimden 
daha fazla açılmamalıdır.

 – 12.5 santimden fazla açılmasını önlemek için 
sürgüler ve kilitler veya açıklığı koruma altına 
almak üzere parmaklık taktırın (Çocuklar Uçmazlar 
Pencere Güvenliği Ürünleri Kılavuzu’na bakın)

 – yukardan açtırın.

•			yataklar ve diğer mobilyalar pencerelerden uzakta 
tutulmalıdır, böylece çocuklar pencerelere tırmanmak 
için bunları kullanamazlar.

•			bir çocuğun pencereden düşmesini önlemek için sinek 
teline güvenmeyin.

•			çocuklara pencerelerden uzakta oynamalarını öğretin.

•			çocukları daima denetim altında bulundurun

Balkon güvenliği 
Çocukların balkonunuzdan düşmesini 
önlemek için şunlar önerilmektedir:

•		 mümkün olan yerlerde, parmaklıklar (trabzanlar):
  –  en az 1 metre yüksekliğinde olmalıdır
  –   aralıkları 12.5 santimden daha geniş olmayan 

dikey çubuklar taktırın (dikey parmaklık 
çubuklarınızın arasını cetvelle ölçün)

  –   çocukların tırmanmasını olanaklı kılacak yatay 
veya yataya yakın parçalar kullanmayın.

•		 tüm mobilyalar, saksılar ve üzerine tırmanılabilecek 
diğer nesneler balkonların kenarından uzakta 
tutulmalıdır.

•		 çocukların balkonun kenarına çekebileceği kadar 
hafif mobilyalara dikkat edin.

•		 balkonlara giden kapıları, çocukların onlara 
erişmesini önlemek için, kilitli tutun.

•		 çocukları daima denetim altında bulundurun.

Daha fazla bilgi ve çeviriler için 
www.health.nsw.gov.au/childsafety  
sitesini ziyaret edin.


