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Ünite EF2:  Yangınlarla mücadelede taktik ve 
tekniklerin uygulanması 

Madde 1.1: Yangınlarla mücadele çalışmalarına hazırlık 

Madde 1.2: Yangınlarla mücadele 

 

Bölüm Hakkında: 

 

Bu ünite, kırsal bölgelerde meydana gelen yangınlara karşı, yangınlarla mücadele 
çalışanlarının yangınların söndürülmesi yada karşı ateş uygulamalarında 
kullanılacak taktik ve teknikleri içerir.  

 

Bu uygulamalar herhangi bir alanda (Orman, maki, ot veya turbalık alan) 
uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

Bu ünite, yangınların yönetiminde bir şekilde rol alan Orman Genel Müdürlüğü-
Yangınlarla mücadele çalışanlarına, Doğa koruma ve Milli parklar çalışanlarına, 
Havza-Mera ve Rekreasyonel alan yöneticilerine, çiftçi ve köylülere ve gönüllü 
işçilere (mükellef) yönelik olarak hazırlanmıştır. 

 

 

Bu bölümü başarı ile tamamlayabilmeniz için: 

 

- Yangın davranışını yorumlayabilmeli ve belirli bir alanda uygulanabilecek 
uygun teknik ve taktikleri uygulayabilmeli, 

- Organizasyonel yangın usul ve esaslarını takip edebilmeli, 

- Yangın alanında güvenli bir şekilde çalışabilmeli, 

- Yangın alanındaki diğer çalışanlarına yardımcı olabilmeli, 

- Organizasyonel usul ve esaslar çerçevesinde, bir yangına karşı uygun şekilde 
davranabilmelisiniz. 
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Anahtar kelimeler ve terimler: Bu bölümün içeriğini ve burada açıklanan tanımları 
anlayabilmek için, kullanılan terimleri bilmek önemlidir. Aşağıdaki tanımlar size bu 
konuda yardımcı olacaktır. 

Koy(lar) 
Baş ve yan yangınında meydana gelebilen parmak 
yangınları arasında kalan yanmamış, koy/körfez şeklindeki 
kısımlar. 

Yangın Müdahale 
Hattı 

Yangınların kontrol altına alınabilmesi için kullanılan tüm 
yapay ve doğal engellerle, müdahele edilmiş yangın kenar 
hatları. 

Tepe Yangını 
Genellikle örtü yangı ile bağlantılı olarak ağaçların tepe 
kısımlarını yakarak ilerleyen yangın. 

Yangına Doğrudan 
Müdahale 

Doğrudan yangının alevli kısmına yapılan müdahale. 

Yan Yangını Yangının kenar kısımları. 

Parmak(lar) 
Baş ve yan yangında parmak şeklindeki ince uzun 
çıkıntılar. 

Yangın Davranışı 
Yangının yanıcı maddeler, hava halleri ve topoğrafik 
özelliklere bağlı olarak ortaya koyduğu, yangın şiddeti ve 
yayılma oranı olarak ifade edilen özelliklerdir. 

Yangın Tehlikesi 
Yangın davranışına bağlı olarak, insanların ve varlıkların 
(can ve mal) etkilenme potansiyeli. 

Yangın Hava Halleri 
Rüzgar, sıcaklık ve bağıl nem gibi, yangın anında etkili 
olan tahmini meteorolojik parametreler.  

Yangın Çevresi Yangının kapladığı alanın çevresidir. 

Yangın Riski Yangının başlama/çıkma potansiyelidir. 

Yanıcı Maddeler 

Yanmaya katılan toprak içi (kökler ve turba), toprak üstü 
(yaprak, ot ve çalı) ve yüksek boylu (ağaç ve çalı) bitkisel 
kökenli maddelerin tipi, miktarı, istiflenme düzeni, dağılımı 
ve nem içeriği.  

Yangın Şiddeti 
Yangının birim zamanda açığa çıkardığı ısı enerjisidir. Alev 
boyu ile doğrudan ilişkilidir. 

Yangın Harekat 
Destek Birimi 
(Yangın 
Koordinasyon Birimi) 

Doğrudan yangınlarla ilgili olmayan servis desteği sağlayan 
özel şirket ve ormancılık birimleri. 

Yangın Tipi 
Örtü yangını, tepe yangını, toprak yangını. En yaygın olanı 
örtü yangınıdır. 

Alev Uzunluğu Alevin ucu ile alev tabanı arasındaki mesafe. 

Yangına Kenardan 
Müdahale 

Yangına Doğrudan Müdahalede en yaygın kullanılan 
metot. Bir referans noktası alınır, yangın yanlardan kuşatılır 
ve yanlardan baş yangınına ulaşılmaya çalışılır. 

Toprak Yangını 
Toprak içi yanıcı maddelerini (humus, turba ve kök gibi) 
yakan ve genellikle sadece dumanı görülen  yangın. 

Baş Yangını Yangının en hızlı ilerleyen ön kısmı. 
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Arka Yangını 
Yangın başlangıç noktasından geriye doğru ilerleyen 
yangın. 

Yangına Dolaylı 
Müdahale  

Yangın hattına uzak bir mesafeden yapılan müdahale. 
Örneğin karşı ateş uygulaması. 

LACES 
Kısaltma (Gözlem, Farkındalık, İletişim, Kaçış Rotaları ve 
Güvenli Bölgeler) 

Yangın Başlama 
Noktası 

Yangının çıktığı nokta. 

Yayılma Oranı Baş yangının ilerleme hızı. 

Kor Halinde Yanma 
Sıkı istiflenmiş veya katı bir materyal içerisinde alevsiz 
olarak çok yavaş bir şekilde ilerleyen yangın. Örnek: toprak 
yangını. 

Nokta Yangın(ları) 
Ana yangından daha ileri bir noktada, yangından taşınan 
yanar haldeki ince yanıcı maddeler tarafından çıkarılan 
yangınlardır. 

Örtü Yangını(ları) 
Toprak üstündeki ölü (kuru dal, kütük, kesim artıkları) ve 
diri (ot, çayır, funda, yaprak, yosun, fide gibi) örtüyü yakan 
yangındır. 

Topoğrafya Eğim, bakı ve arazi şekilleri. 

Doğal Yangın 
Kontrollü olmayan ve her tür yanıcı maddede gerçekleşen 
yangın. 

 

Madde 1.1: Yangınlarla mücadele çalışmalarına hazırlık 

 

Siz: 

 

1. Yangının yerini ve yerel koşulları dikkate alarak en etkili yolu belirlemelisiniz. 

2. Yangına hareket etmeden önce, koruyucu giysi ve ekipmanları, katı ve sıvı 
gıdaları hazırlayabilmelisiniz. 

3. Çevresel faktörlerin etkilerini dikkate alarak bulunduğunuz alanda yangın 
davranışını tahmin edebilmelisiniz. 

4. Çevresel faktörleri ile yangını değerlendirerek, yangın hakkında amirinize 
yangınla ilgili kısaca bilgilendirebilmelisiniz. 

5. Organizasyondaki konumunuzu belirtebilmelisiniz. 

6. Mevcut durumla ilgili olarak kendi organizasyonunuz, ekibiniz, bağlı 
olduğunuz birim ile ilgili rolünüzü belirtebilmelisiniz.  

7. Güvenli bir şekilde yangına yaklaşabilmelisiniz. 

8. Görev tamamlandıktan sonra kaynaklarınızı geri getirip emniyet altına alın, 
bakımlarını gerçekleştirin varsa kusur ve eksiklikleri rapor edebilmelisiniz. 
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İçerik: 

 

А. Yangın Tipi: 

i. Toprak 

ii. Örtü 

iii. Tepe 

 

B. Önemli tanımlayıcı yangın bilgileri: 

 

i. Yangının yeri (yer, haritadaki konum) 

ii. Yangın büyüklüğü (küçük, orta, büyük) 

iii. Yanıcı madde tipi (çayır, anız, maki, orman, turbalık) 

iv. Yangın Tipi (Toprak, Örtü, Tepe) 

v. Yangın Davranışı (Yayılma oranı, Alev Uzunluğu) 

vi. Yangına ulaşım 

vii. Su Kaynakları 

viii. Yangın tehdit ettiği insanlar ve tesisler 

 

C. Yangın davranışını etkileyen ana faktörler: 

i. Rüzgar 

ii. Eğim 

iii. Yanıcı Madde 

iv. Bakı 

 

Bilmeniz ve anlamanız gerekenler: 

 

a Yangın davranışı ile ilgili arazi ve yangın çevresi gözlemleri sonucu 
toplanabilen alev uzunluğu, duman özellikleri, rüzgar, yanıcı madde, bakı ve 
topoğrafya bilgileri. 

b Yangın davranışı ile ilgili verileri hakkında gözlenen bilgilerin, kabul edilebilir 
bir şekilde değerlendirme ve analizinin nasıl yapılacağı. 

c Yanıcı maddelerin (ot, anız, maki ve orman) yangın davranışı üzerine olan 
etkileri. 

d Farklı yanıcı madde özelliklerinin (tip, boyut, dağılım-istiflenme düzeni, miktar 
ve nem içerikleri) yangın davranışı üzerine olan etkileri. 

e Hava hallerinin (rüzgar hızı ve yönü, hava sıcaklığı, bağıl nem, yağmur ve 
gündüz/gece farklılıkları) yangın davranışı üzerine olan etkileri. 

f Topoğrafyanın (eğim, bakı, yükselti, arazi yüzü şekli, küçük vadi ve yangın 
yayılmasını önleyecek engeller) yangın davranışı üzerine olan etkileri. 

g Uygulama usul ve esasları ve sembollerle birlikte organizasyonunuzun 
yangın plan ve haritaları. 

h Yaptığınız faaliyetlerin mevcut mevzuattaki yeri. 
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ı Sorumlu yangın biriminin rolü ve yangın amirinin seçimi. 

 

Madde 1.2: Yangınların söndürülmesi 

Siz: 

 

1. Ekipman kullanım esaslarına göre, her bir ekipman için kabul edilebilir, yangın 
davranış sınırları içinde size sağlanan ekipmanı kullanılarak yangınları 
söndürebilmelisiniz. 

2. Dinamik risk değerlendirmesi yaparak, kendinize, ekibinize ve topluma yönelik 
riskleri en aza indirmeye çalışarak, hedeflerinize ulaşmalısınız. 

3. Yangının gelişimini ve yangın davranışındaki değişimleri (Hava halleri, yanıcı 
maddeler veya topoğrafyadaki değişimler) gözlemleyerek, amirlerinize rapor 
edebilmelisiniz. 

4. Yangının yeri, yangın davranışı ve ekiplerin konumunu hakkında, her zaman 
bilgi sahibi olarak hareket edebilmelisiniz. 

5. Her an için güvenli bir alana gidecek yolu düşünüyor olmalısınız.  

6. Operasyonun her aşamasında ekibiz ve amirleriniz ile iletişimi 
sürdürebilmelisiniz. 

7. Çalışmalar tamamlandıktan sonra konu ile ilgili bilgilendirmelere katkıda 
bulunabilmelisiniz. 

 

İçerik: 

 

А Yangınla Mücadelenin Aşamaları: 

i. Hızlı ve etkin müdahale 

ii. Yangının kontrol altına alınması 

iii. Soğutma çalışmaları ve gözlem 

 

B Yangın Mücadele Stratejisi: 

i. Etkin müdahale ve savunma  

ii. Doğrudan ve yandan müdahale 

iii. Paralel ve dolaylı müdahale 

iv. Kombine müdahale 

 

C Yangın Söndürme Metodu: 

i. Yanıcı madde ile oksijen temasını kesmek 

ii. Sıcaklığı düşürmek 

iii. Yanıcı maddeyi azaltmak 

 

D Yangın Kontrol Hattının belirlenmesi 

i. Bağlantı noktaları 

ii. Hat tipleri 
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Bilmeniz ve anlamanız gerekenler: 

 

а Korumaya çalıştığınız varlıklar, değerler ve personel güvenliği önceliği. 

b Yangını gözlemenin rolü, devam eden yangınla ilgili dikkatli olmanın ve ekip 
üyeleri ve yangın amirleri ile devamlı iletişimde olmanın önemi. Acil bir 
durumda kaçış yollarının nerde olduğunun, ne zaman kullanılması gerektiğinin 
ve güvenli bölgeye ne kadar zamanda ulaşılabileceğinin bilinmesi (LACES). 

c Yangın üçgeni ve yangınların farklı alet ve ekipman kullanılarak yangın 
söndürmede metotların bilinmesi. 

d Farklı alet-ekipman taktik ve stratejilerle mücadele edilebilecek alev 
uzunluklarının bilinmesi. 

e Farklı durumlarda, uygulanan tekniklerin ve kullanılan mücadele araçlarının 
etkinlik ve güveliğinin bilinmesi. 

f Arazözler, kamyonlar, dozerler, helikopterler ve uçakların bulunduğu 
ortamlarda güvenli çalışmanın nasıl yapılması gerektiğinin bilinmesi. 

g Farklı arazi koşullarında yangın kontrol hattının yapımı ve uygulanma 
metotlarının temel prensiplerinin bilinmesi. 

h Farklı araç-gereç, teknik ve stratejilerin kullanıldığı kombine mücadele 
durumlarında, takımın bir parçası olarak nasıl çalışılması gerektiğinin 
bilinmesi.  
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Bu yasal uyarı bu web sitesinin kullanımınızı yönetir ve bu web sitesini kullanarak bu 

yasal uyarı tamamen kabul etmiş sayılırsınız. Bu web sitesindeki bilgiler haber 

verilmeksizin değiştirilebilir veya güncellenebilir. The Global Fire Monitoring Center, The 

International Association of Fire and Rescue Services and Rural Development Initiatives 

Şirketi (the “EuroFire Partners” ile birlikte) [ve bu web sitesinin sahipleri] (kanunların izin 

verdiği azami ölçüdeki) tüm kanuni sorumluluklar hariç, bu web sitesinden tarama, alan 

bilgilerinin kullanımı ve herhangi bir veri indirimi ile bağlantılı olarak hiçbir sorumluluk 

kabul etmemektedir. Bu web sitesindeki bilgiler yasal ya da profesyonel tavsiye 

niteliğinde değildir. Bu web sitesinde yer alan bilgi ve/veya malzemeler, sadece genel 

bilgi amaçlı verilmiştir ve herhangi bir sözleşmeye girilmesi de dahil olmak üzere belirli bir 

amaç için bilgi ve/veya malzeme teşkil etmemelidir. The EuroFire Partners [ve bu web 

sitesinin sahipleri] bu web sitesinde yer alan bilgilerin veya ifadelerin doğruluğu veya 

kesinliği, benzer şekilde burada yer alan bilgi ve ifadelerden kaynaklanan doğrudan, 

dolaylı ve zincirleme zararlar hakkında hiçbir mesuliyet kabul etmez. Bu web sitesinin 

içeriğine güvenilmemelidir ve içerikle ilgili muhakemenizle kabul ettiğiniz yetkin kişilerin 

profesyonel tavsiyesini almadan bu bilgilere dayanarak hareket edilmemelidirler. Belirli 

yasal uyarılar bu web sitesinin belirli içeriği veya parçaları ile bağlantılı olarak bu yasal 

uyarıya ek olarak uygulanabilir. Bu web sitesinde yer alan başka web sitelerine ait linkler 

sadece bilgi amaçlıdır ve The EuroFire Partners [ve bu web sitesinin sahipleri] bu 

bilgilerden oluşabilecek zarardan dolayı mesuliyet kabul etmez ve bu linklerde yer alan 

bilgileri onayladığı anlamına gelmez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler aksi belirtilmediği 

sürece, The EuroFire Partners’ın herhangi bir veya tüm ortaklarının veya ilişkili olduğu 

herhangi bir şirket veya kişinin yükümlülüğünü ya da sorumluluğunu içermez. Bu sitedeki 

tüm materyaller telif hakkı ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır, açıkça 

belirtilmemiş veya aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe bu web sitesinde yer alan bütün 

materyallere uygun onaya tabi sadece kişisel, ticari olmayan kullanım için erişilebilir ve 

indirilebilir.  

EuroFire Ortakları bu web sitesinin mevcut işlevlerinin kesintisiz veya hatasız olacağını, 

eksikliklerinin düzeltileceğini ya da bu web sitesini kullanılabilir hale getiren sunucunun 

virüssüz ya da programlarının hatasız olduğunu garanti etmemektedir. Yeterli 

prosedürlerin ve virüs kontrollerinin uygulamanın sorumluluğunu (anti virüs ve diğer 

güvenlik kontrollerini içermektedir) ve veri giriş ve çıkışının hatasız olduğuna ilişkin özel 

ihtiyaçların yerine getirilmesini kabul etmektesiniz. Bilgi ve bu web sitesinin diğer içerikleri 

İskoçya yasalarına uymak için tasarlanmıştır. Bu web sitesi İskoçya yasaları tarafından 

yönetilir ve incelenir, herhangi bir iddia veya bu web sitesi veya bunların kullanımı ile 

bağlantılı diğer eylemler ile ilgili olarak, bu web sitesinin tüm kullanıcıları İskoç 

mahkemelerinin yetkisine başvurur. Bu web sitesinde herhangi bir şey başka bir ülkedeki 

geçerli yasalara aykırı olarak yorumlanırsa, o zaman bu web sitesi kullanma hakkına 

sahip olmayacaktır. Burada sunulan hizmetlerin veya bu sitede üretilen bilgilerin, başka 

ülkelerin yasalarına tabi olan kişi veya kişiler tarafından erişilebilir olması 

amaçlanmamıştır. 

Sorumluluk Reddi 


