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Ünite EF4:  Eğitim: Vejetasyon Yangınlarının Kontrolünde El 
Aletlerinin Kullanımı 

 

Giriş 

 

Bu eğitim dokümanları, EuroFire Seviye 2 yeterlik standardı “EuroFire EF4 Vejetasyon 
Yangınlarında El Aletlerinin Kullanımı”nı destekleyici mahiyettedir. 

 

Bu doküman yangın amenajmanında yardımcı olacak kişiler için yangın davranışı, 
yangınların söndürülmesi veya kontrollü ve denetimli yakmaların gerçekleştirilmesinde 
kullanılabilecek taktik ve tekniklere bir giriş niteliğindedir. 

 

Bu dokümanda anlatılanlar, yangın yönetiminin basit, risk seviyesinin düşük, yangın 
davranış potansiyelinin sınırlı ve karmaşık olmadığı ve çalışanın doğrudan yangın amirinin 
gözetiminde olduğu durumlar için geçerlidir. 

Yangın amenajmanı teknikleri ile ilgili tüm ulusal ve yerel mevzuata uyulmalıdır. Ayrıca özel 
arazi sahipleri ile herhangi bir uygulamadan önce görüşülmeli ve izinleri alınmalıdır. 

 

Bu bölümdeki eğitim, formel eğitim, danışmanlık ve rehberlik şeklinde verilebilir. Kendi 
kendine öğrenme sadece eğitim materyalinin anlaşılması ve öğrenilmesi ile 
sınırlandırılmalıdır. Sadece doğrudan gözetim altında yapılması gereken uygulama 
çalışmaları kendi kendine öğrenmenin kesinlikle dışında tutulmalıdır. 

 

Bu bölüm için tüm eğitim süresi 10-20 saattir. 

 

EuroFire bir pilot projedir. Hazırlanan eğitim dökümanları, eğitim süreci içerisinde tekrar 
tekrar değerlendirilecektir. Görüş ve yorumlarınız için değerlendirme formu www.euro-fire.eu 
adresinde bulunmaktadır. 

Bu materyallerin hedef kitlesi, yangınların yönetilmesine destek olan orman idaresi, köy, 
ormancılık, av yaban hayatı amenajmanı, koruma, otlak alanları ve rekreasyon alanlarında 
daimi veya geçici statüde çalışanlarla, gönüllülerdir. 

 

EuroFire Yeterlik Standartları ve Risk yönetimi ilişkisi 

 

EuroFire yeterlik standartları beklenilen öğrenme çıktıları kapsamında anlaşılmalıdır. 
Standartların bölümleri: ünite başlığı, madde başlık(ları), bölüm hakkında, anahtar kelimeler 
ve terimler, siz (bölümü başarı ile tamamlamanız durumunda yapabilecek olduklarınız), 
içerik ile bilinmesi ve anlaşılması gerekenler'dir. 

 

Tüm EuroFire yeterlik standartları için hazırlanan destek materyalleri, eğitimin esnek bir 

http://www.euro-fire.eu/
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yaklaşımla verilmesini destekler şekilde tasarlanmıştır. Bu materyaller hedef kitlelerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde adapte edilebilir yada değiştirilebilirler. Standartlardaki 
öğrenim çıktılarının tamamen karşılandığını garanti etmek için, bu bölümdeki öğrenim 
materyalleri diğer bölümler için hazırlanmış destek materyalleri ile birlikte kullanılmalıdır.  

 

Avrupa Birliğindeki her bir ülke için sağlık ve güvenlik yönetmeliği olarak yürürlükte bulunan,  
Avrupa Birliği Güvenlik Yönetmelikleri bulunmaktadır. Bu mevzuat, iş yeri güvenliği ve 
sağlığını iyileştirmek ve işe bağlı kazaları ve hastalıkları azaltmak için hazırlanmıştır. Kendi 
ülkeniz, kurumunuz ve organizasyonunuzu bağlayan güvenlik ile ilgili tüm mevzuat, risk 
yönetim politika ve prosedürlerine uyulmalıdır.  

 

 

Tamamlayıcı öğrenim: 

 

EF1 – Yangın çalışma alanındaki eylemlerinin, kendin ve çevrendekiler için riskleri 
azalttığından emin ol.  

 

İleri öğrenme: 

 

EF3 – Ekip elemanları ve yangın amiri ile iletişimin sağlanması (geliştirilecek). 

EF4 – El aletlerinin yangınların söndürülmesinde kullanılması. 

EF5 – Pompa kullanılarak suyun yangınlarla mücadelede kullanımı (geliştirilecek). 

EF6 – Yakma tekniklerinin uygulanması. 

 

Öğrenme çıktıları: 

Bu eğitim sonucunda, öğrenci:  

 Yangınlarla mücadelede kullanılan el aletlerinin hazırlanması 

 El aletleri kullanarak yangınla mücadele çalışmaları yapılması 

 

Anahtar Kelimeler: 

Bağlantı noktası, yangın kontrol hattı, el aletleri, yanma şekli, vejetasyon tipi, yangın türü. 
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Uygulama: 

 

El aletleri yangınla mücadelede kullanılmaktadır. Seviye 2 eğitimi aşağıdaki etkinlikleri 
kapsar. 

 Doğrudan müdahale 

 Kontrol hattı tesisi 

 Soğutma 

 

Yangınla mücadele çalışmalarında bazı standart el aletleri oldukça etkin olabilir. El aletleri 
temel olarak kontrol hattını oluşturmak için kullanılır. Farklı yanıcı madde tiplerinde doğru el 
aletlerinin seçilmesi çok önemlidir. Kimi aletler birden fazla amaç için kullanılabilirken, 
bazıları sadece belli işlerde kullanılabilmektedir.. 

 

Kazmak, kesmek, sıyırmak, su sıkmak, örtmek ve çekmek için kullanılan değişik aletler 
vardır. Her aletin kendine özgü bir kullanım şekli bulunmaktadır. 

 

Tablo 1. Alet Çeşitleri 

 

Kazma Sıyırma Kesme Su sıkma Örtme 

Kürek 

Bahçe küreği 

Kazma 

Gorgui 

Tırmık 

Çapa 

tırmıklı-çapa 

Gorgui 

Balta 

Kazmalı balta 

Gorgui 

Tahra 

Sırt 
pompası 

Şaplak 

Kürek 

Geniş ağızlı 
kürek 

 

Söndürme Metodları 

 

Oksijenle teması kesmek- Sıcaklığı Düşürmek- Yanıcı maddeyi uzaklaştırmak 

 

Her biri yangın üçgenini kırmak için tasarlanmış, üç değişik yangın söndürme metodu vardır. 
Bunun için: 

 

1. Yangını havasız bırakarak söndürmek için oksijen ile temasını kesebilirsiniz. 

2. Yangını soğutmak için sıcaklığını düşürebilirsiniz. 

3. Yangını söndürmek için, yanıcı maddeleri alandan uzaklaştırabilir ya da bu metotların 
bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz. 
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Şekil EF 2 2.4 Yangın üçgeninin kırılması (yanıcı madde) 

 

Kazma, sıyırma, kesme gibi işlemler, yanıcı maddeleri ısı kaynağından ayırarak yangın 
üçgenini kırar. Su yanıcı maddenin sıcaklığını azaltarak, örtme ise yanıcı maddenin oksijen 
ile temasını keserek görev yapar. 

 

Tablo 2. Alev boyu, teknik ve taktik rehberi 

 

Высота 
пламени 
(м) 

Значение 

0-0,5 Yangın genellikle kendi kendine söner 

0,5-1,5 Yangın şiddeti düşük 

Doğrudan müdahalede kontrol hattı oluşturmak için el aletleri kullanılabilir 

1,5-2,5 Doğrudan müdahalede el aletlerinin kullanımı için yangın şiddeti yüksektir 

Dozerler veya arazözler gereklidir 

Kenardan paralel müdahale önerilir 

2,5-3,5 Yangına doğrudan müdahale için yangın şiddeti yüksektir 

Hava araçlarının müdahalesine ihtiyaç duyulabilir. 

Alev boyuna bağlı olarak yanlardan paralel müdahale yapılabilir 

3,5-8 Çok şiddetli yangın 

Karşı ateş uygulaması baş yangınını durdurabilir. 

Alev boyuna bağlı olarak, yanlardan paralel ve dolaylı müdahale önerilir 

8+ Ekstrem yangın davranışı 

Doğal seyrine bırakma ve savunma stratejisi önerilir 

* Tablodaki renkli kısımlar doğrudan ya da dolaylı müdahalelerle yangın söndürmede el 
aletlerinin kullanabileceğimiz aralığı göstermektedir. 

 

OKSİJEN 

(HAVA) 

YANICI MADDE 

TUTUŞMA 

SICAKLIĞI 
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Genel olarak bir yangın olayında, yangınla mücadele dört aşamada gerçekleştirilir. Bu 
aşamalar genel olarak: 

 

Hızlı ve Etkin Müdahale ile yangın şiddetinin ve yangın yayılmasının azaltılması veya 
durdurulması amaçlanır. Bu müdahale ile tahmin edilebilir yangın tehlikesinin önemli 
derecede azaltılacağı düşünülür. 

Yangını Çevreleme: Yangının kontrol hattı ile tamamen çevrelenerek, daha fazla 

ilerlemesinin engellendiği durumu ifade eder.  

Kontrol Altına Alma: Yangının başka alanlara kaçmasını tamamen engelleyecek seviyede 

kontrol hatlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini ifade eder. 

Soğutma ve Gözetim aşamasında yangın kontrol altına alınmış ve yangın söndürülmüştür. 

Su ile yangın alanında soğutma yapılır. Yangın hattında gözlem yapılması ile yangının, 
uygun alanlarda kontrol hattı dışına çıkarak, yeni yangınlar oluşturma ihtimali önlenir. 
"Yangın söndü" ifadesi bu aşamadan sonra kullanılabilir. 

 

Yangınla mücadelenin her aşaması en az diğer aşamaları kadar önemlidir. Temel husus, 
yangının tekrardan çıkmasını engellemektir. Bertaraf edilmesi gereken önemli tehlikeler 
vardır. Örneğin tamamen sönmüş olduğu düşünülen alanlarda yangın tekrardan çıkabilir. Bu 
şekilde yeniden çıkmış bir yangın, yangın hattının daha ilerisine gitmiş olan ekipler için bir 
tehdit oluşturabilir. Bir diğer örnek ise yangın kontrol hattına yakın yanmamış sıcak 
noktalardan yangının kontrol hattını atlayarak diğer tarafta yeni yangınlar oluşturabilir. 

 

Fiziksel yeterlilik: 

Yangın söndürme çalışmalarında el aletleri kullanarak çalışma, dayanıklılık, güç ve esneklik 
gerektiren yorucu bir iştir.  

Gerekli fiziksel uygunluk derecesi, organizasyonun belirlediği seviyelerde olmalıdır.   

 

El aletleri: 

 

Her el aleti, bir işi en iyi şekilde yapmak üzere tasarlanmıştır. Farklı yanıcı madde tipleri ve 
arazi şartlarında etkin bir şekilde çalışabilmek için en uygun yol, farklı el aletleri kullanarak 
bir takım halinde çalışmaktır.  

Bunun yanında çok sayıda alet de birden çok amaç için kullanılabilir. Özellikle McLeod 
kazma-tırmık, ya da Gorgui isimli çok amaçlı alet gibi. 

El aletlerinin kullanımı için uygun olan yanıcı madde tipleri, küçük ağaçlar, çalılar, dallar, 
çayır otları, bitki kökleri ve yosunlar gibi yanıcı maddeleri içerir. 

 

Yangın mücadelede kullanılan el aletlerinin kullanımı ve tanımı: 

 

BALTA/ TAHRA: 
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Şekil 1.1 Tahra 

 

 

Şekil 1.1a Balta 

 

Balta ve tahralar genellikle yangın hatlarının oluşturulmasında ve soğutma faaliyetlerinde 
kullanılır. Kullanım alanları: 

 Küçük ağaçların kesilmesi ve dalların budanması, 

 Toprak üzerinde yer alan kısa boylu vejetasyonun kesilmesi, 

 Tomrukların kor halinde yanan kısımlarının uzaklaştırılması ve tomruklarının yarılarak 
soğumalarının sağlanması, 

 Kütüklerin sökülerek uzaklaştırılmasında. 
 

Bu aletler amaç dışı kullanılmamalı ve kullanımdan sonra tekrar bilenerek keskin hale 
getirilmelidirler. 

 

Şaplaklar: 

 

Şaplaklar genellikle yangın hattı üzerinde düşük şiddetli örtü yangınlarına doğrudan 
müdahalede kullanılır.  
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Şekil 1.4 Şaplak 

 

Şekil 1.4b Gözenekli Şaplak 

 

 

Şekil 1.4c Metal Başlıklı Şaplak 

 

 

Uzun bir sapı olan geniş yüzeyli lastik, plastik veya metalden oluşan bir başlığa sahip el 
aletidir. Kullanıcı alevleri şaplağın geniş yüzeyi ile süpürerek, yangını oksijensiz bırakmaya 
çalışır. 

Radyant ısı, ısı kaynağından uzaklaştıkça azalır. Dolayısıyla ısıdan en az şekilde etkilenmek 
için şaplak sapının oldukça uzun olması önemlidir. 

Şaplak, küçük vuruşlarla veya yanan kısmın doğrudan üzerinden veya kenarlarından 
çekerek kullanılır. Şaplağı yerden fazla kaldırarak yapılacak vuruşlar, yelpaze etkisi yapabilir 
ve yangını canlandırarak, yangının daha fazla yayılmasına sebep olabilir. 
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Ekibin bir takım halinde koordineli bir şekilde kullanmaları durumunda şaplaklar, çayır, anız 
gibi hafif yanıcı maddelerde oldukça etkindir. Ayrıca gözenekli başlıklı şaplaklarla ikili gruplar 
halinde birbirini takip eden vuruş veya süpürme hareketi de oldukça faydalı olabilir. 

Değişik şaplak türleri, farklı yanıcı madde tip ve yangın türlerinde en uygun şekilde çalışacak 
şekilde geliştirilmektedirler. Normal şaplaklar çayırlarda daha iyi iş görür. Gözenekli ve metal 
şaplaklar çalı yanıcı madde tiplerinde daha iyi iş görür. 

Yine de hangi şaplak deseninin seçileceğinde dikkatli olunmalıdır. Zira bir durum için uygun 
olabilen bir şaplak, başka bir durum için uygun olmayabilir. Örneğin gözenekli ve zincirli 
metal başlıklı şaplaklar çayır tipi yanıcı madde tiplerinde kullanılmamalıdır. Zira yanan 
materyaller bu başlıklara sıkışabilir ve yangının daha fazla yayılmasına sebep olabilir. 
Lastikten yapılmış düz şaplaklar, yangını söndürmekten ziyade, tutuşarak daha şiddetli 
maki-çalı yangınlarında körükleyici etki yapabilir 

Tablo 2’de gösterildiği üzere alevler el aletleri için tavsiye edilen seviye (1.5 metre) 
üzerindeyse, beklemeli ve elinizdeki imkanları ve kullanacağınız stratejiyi yeniden 
değerlendirmelisiniz. Dikkat edilmesi ve tekrardan değerlendirilmesi gereken diğer bir 
durumda, yanıcı maddelerin çok kuru olduğu durumlardır. Bu durumlarda sırt pompaları ile 
birlikte şaplakların kullanılması oldukça etkin olabilir. En etkin teknik şaplağın hemen 
önündeki vejetasyonun su ile ıslatılmasıdır. Bu şekilde yangın şiddeti, çoğunlukla şaplakla 
müdahale edilebilir bir seviyeye düşürülür. 

 

Kazma, sıyırma ve kesim aletleri: 

 

Kazmalar ( Balta uçlu, Mattock, Pulaski) 

Baltalı kazma ve Mattock kazma yangınla mücadelede kullanılan ormancılık aletleridir. 
Pulaski (İki ucu keskin baltalı kazma) ise, yangın söndürme için özellikle tasarlanmış, 
yangınla mücadele aracıdır. Bu aletlerin kullanıma özellikle uygun olduğu yerler; sazlıklar, 
otlar, kayalar, kütükler, ağaç ve bitki kökleridir. Yangın söndürmenin 4 aşamasında da 
kullanılmaktadırlar. 

 

Bu aletler şu durumlarda kullanılır: 

 

 Düşük şiddetli yangınlara doğrudan veya yandan müdahalelerde, 

 Orta ve yüksek şiddetli yangınların paralel ve dolaylı müdahalelerinde, 

 Yangın ve kontrol hatlarının vejetasyon, dal, ölü örtü, kök ve humustan 
temizlenmesinde, 

 Sıcak noktaların dağıtılması, yanmakta olan materyalin soğutulması ve kontrol altına 
alınmasında. 
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Şekil 1.2 Baltalı Kazma
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Şekil 1.2a Kazma (mattock tipi) 

 

Şekil 1.2a Yangın söndürme kazması (pulaski tipi) 

 

McLeod tipi Tırmıklı Çapa: 

 

Bu alet, ağaç kabuklarını, ince yanıcı materyaller ve ölü örtünün ya da küçük bitkileri 
tırmıklama, kazıma ve parçalaması için kullanılır. Bu aletin bir tarafında tırmık, diğer 
tarafında ise kesme, kazıma ve parçalama için kullanılan keskin bir kenar bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 1.5  McLeod tipi Tırmıklı Çapa 

 

 



 

 

 

 Sayfa 11 

 

Kombine Alet- Gorgui 

 

Birkaç aletin birleşiminden meydana gelen bu alet özellikle orman yangınlarıyla mücadele 
için tasarlanmıştır. Pulaski ve Mcleod tipi kazmaların ve baltanın işlevlerini bir araya getiren 
alet kesme, kazıma ve kazma gibi işlerin yapılmasında kullanılır.  

 

Şekil 1.6  Gorgui- Kombine Alet 

 

En önemli özelliği çok yönlü olarak kullanılabilmesidir. Yangınlarla mücadelede kullanılan 
birçok aletin bir araya gelmiş halidir ve birçok yanıcı madde tipi ve arazi şartlarında 
kullanılmaya uygundur. 

 

 

Sırt pompası: 

 

Şekil 1.7  Sırt pompası 
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Sırt pompası, omuz sırtta taşınabilen ve 20 litreye kadar su alabilen portatif su pompasıdır. 
Suyu tazyikli ya da sprey şeklinde püskürtmeye yarayan elle kontrol edilebilen bir pompası 
vardır. Günümüzdeki çoğu sırt pompaları sert olmayan su haznelerine sahiptir. Sırt 
pompaları:  
 

 Düşük şiddetli yangınlara doğrudan müdahalede bulunmak, 

 Yangın hattına yakın şerit açan ekiplere yardımcı olmak ve 

 Yangını söndürme/soğutma çalışmalarını desteklemek için kullanılır. 
 

Pompa ucu, uzak mesafeler için tazyikli su sımaya, kısa mesafeler için sprey şeklinde suyu 
atmaya yarayan bir başlığa sahiptir.  

Çanta sırta takılırken dikkatli olunmalıdır. Gerekirse birlikte çalıştığınız kişilerden yardım 
istemelisiniz. Dik eğimli yerlerde çalışma zorunluluğu olduğu durumlarda, özel dikkate ihtiyaç 
vardır. Aksi takdirde sırt çantasını taşıyan kişi dengesini kaybedip düşebilir. 

 

El aletlerinin Hazırlanması ve Bakımı 

 

Aletlerin muayenesi (kontrol), bileyleme ve bakımı. 

 

Herhangi bir aleti elinize aldığınızda, her defasında kullanıma uygun ve iyi bir durumda olup 
olmadığını kontrol edin. Aletin bütün parçalarını gözden geçirerek, kırık, çatlak ya da gevşek 
olmadığından emin olun. Kesme aletlerinde kesici kısımlarının keskin olduğundan emin olun. 
Kullanılacak aletin uygun bir şekilde takılmış olduğundan ve bu aleti kullanmak için gerekli 
olan diğer aletlere de sahip olduğundan emin olun. El aletinin tutma yerinin sağlam olduğunu 
aletin başlığını düz bir zemine koyup sapına 45 derecelik açıyla aşağı doğru sert baskı 
uygulayarak test ediniz. 

Bir çok el aleti metal eğe kullanılarak elle keskinleştirmelidir.
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Şekil 2.1  Kürek bakımı  

 

 Aletleri bilerken/ keskin hale getirirken her zaman doğru prosedürler uygulanmalı ve 
güvenli ekipman kullanılmalıdır. 

 Aletleri bilerken her zaman güvenlikli düz bir eğe kullanılmalıdır. 

 Eldiven giyilmelidir. 

 Bütün eğe darbeleri ileri yönde yapılmalıdır ve her darbede eğe aynı açı ile 
tutulmalıdır. 

 Eğeyi ileri doğru iterken uzun, düz hatta hafif basınç uygulayarak darbe vurulmalı, 
geri çekerken basınç azaltılarak çekilmelidir.  

 Keskin balta, kazma ve kancaları bilerken, aletin keskin tarafı vücudunuzdan 
(gözünüzden) diğer tarafa bakacak şekilde törpüleme yapılarak olası yaralanmaları 
engellemelidir. 

 İki kullanım arasında sert bir fırça ya da zımpara kâğıdı yardımıyla eğe/ törpü 
temizlenmelidir. 

 Aletleri saklarken keskin kenarlarının zarar görmesini önlemek bu kısımlar bir bant 
yardımıyla kapatılmalıdır. Bunun yanında kutular, eski bir yangın hortumu, kılıf ya da 
eski lastik içleri de muhafaza için kullanılabilir. 

 Eğer malzemeler bir araç içerisinde muhafaza ediliyor ise güvenli bir şekilde 
yerleştirildiğinden ve doğru yerlere konulduğundan emin olunmalıdır. Eğer 
malzemeler uçakla transfer ediliyor ise tamamen bağlanmaları gereklidir.  

MENGENE 
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Birçok el aletinin sapı, ucuz, hafif ve kullanması kolay olduğundan ahşaptan yapılmaktadır. 
Ahşap sapların hem kullanımlarının daha güvenli olması, hem de kullanım ömürlerinin 
uzatılması için uygun bir şekilde bakımların yapılması gereklidir.  

 Aletlerin sapları düz olmalıdır. Üzerinde herhangi bir kıymık, çıkıntı çatlak ya da kırık 
bulunmamalıdır. Saplar zımparalandıktan sonra, kaynatılmış keten tohumu yağı ile 
kaplanarak korunmalıdır. Asla boya ya da vernik kullanılmamalıdır.  

 El aletlerini yeniden kullanılmadan önce, eğer sapı zarar görmüş ya da 
pürüzsüzlüğünü yitirmişse, yenisi ile değiştirilmelidir. Bazı alet sapları farklı bakımlar 
gerektiren, metal, sentetik ya da fiberglas gibi ürünlerden de yapılmış olabilir. 

 El aletinin başlığı sapına sabit bir şekilde bağlanmalıdır. Gerekirse metal teller 
kullanılarak başlığın sabitlenmesi gerekir.  

El aletlerini taşırken: 

 Vücudunuzun yanında aletin sapı yere paralel bakacak şekilde taşıyınız. 

 Aleti omzunuzun üzerine koyarak taşımayınız. Eğer aniden dönmeniz ya da 
eğilmeniz gerekirse kendinizi ya da başka bir insanı ciddi bir şekilde 
yaralayabilirsiniz. 

 Eğimli yerlerden inerken aleti de yokuş aşağı tutmalısınız, böylece eğer ayağınız 
kayıp da düşürseniz aletin üzerine düşmemiş olursunuz. 

 

Güvenlik 

 

El aletleri basit ve etkilidir, ancak yanlış kullanıldıklarında çok tehlikeli olabilirler. 

 

Yaralanma riskini azaltmak için: 

 

1. HAZIRLIK 

 İş için doğru aleti kullanınız. 

 Hasarlı alet kullanmayınız, alet saplarının sıkı bir şekilde takılmış, kıymıksız ve düz 
olduğundan emin olun.  

 Kesici kenarların, keskinleştirilmesi için eğe kullanın-körleşmiş aletler etkin 
kullanılamaz ve tehlike oluşturabilirler. 

 Kullanılmadığı zamanlarda aletlerin keskin kısımları muhafazalarla kapatılmalıdır. 

 

 

2. YANGIN YERİNE İNTİKAL 

 Aletleri birisine dağıtılırken önce sap tarafı uzatılarak verilmelidir.  

 Aletleri olay yerine taşırken, iki kişi arasındaki mesafe en az 3 metre olmalıdır. 

 El aleti, sapından dengeyi sağlayacak şekilde tutulmalıdır. Aletin başı önde, keskin 
yüzü yere ya da diğer tarafa bakacak şekilde vücudun yanında taşınmalıdır.  

 Aletleri taşırken gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. 
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3. EL ALETLERİNİN GÜVENLİ KULLANIMI 

 Aletler amacına uygun olarak kullanılmalıdır. 

 Üçer metre ara ile çalışılmalıdır. 

 Çalışma alanının arkasının ve önünün açık olduğundan emin olunmalıdır. 

 Vücuttan sallanan eşyalar çalışamaya engel olacağından çıkarılmalıdır. 

 Özellikle eğimli yerlerde dikkatli olunmalıdır. 

 Kullanılmadığı zaman aletler dik, keskin kısmı toprak üstünde olacak şekilde 
tutulmalıdır. 

 

4.EL ALETLERİNİN ETKİN KULLANIMI 

 El aletinin sapını sıkıca kavrayıp yere sağlam bir şekilde basmalıdır. 

 Aleti rahatlıkla sallayabilecek bir alanda dengeli bir duruşa sahip olunmalıdır.  

 Dizler hafif kırılarak el aletinin kullanımına başlanılmalıdır. 

 El aletinin uç kısmı bir elle sıkıca tutulmalıdır. Diğer elle, el aletinin baş kısmına yakın 
bir yerden tutulmalıdır. Kaldırma hareketinde gücünüzü iyi kontrol ederek dengenizi 
kaybetmediğinizden ve yere sağlam bastığınızdan emin olun.  

 El aletini indirme hareketinde iki elinizle aletin sapını sıkı sıkıya kavrayarak 
kafanızdan uzak olacak bir şekilde indiriniz.  

 Aletle ileri doğru darbe vuracağımız zaman, aleti sapın gerisinden iki elle sıkıca 
kavranılmalıdır. 

 El aletinin baş kısmını istenilen noktaya doğru bir şekilde vuracak şekilde dikkatinizi 
toplayın. 

 Yorgunluğu en aza indirmek için en uygun zamanlamayı ve tekniği kullanınız. 

 Yukarıdaki hareketlerin hepsi tırmık ve çapa için de kullanılabilir ancak aletler vücut 
önünde olacağından daha az hareket gerektirir.  

 

5. KULLANDIKTAN SONRA 

 Kullanılmadığı zamanlarda aletlerin keskin kısımları muhafazalarla kapatılmalıdır. 

 Üzerine basılabilecek yerlere aletlerle bırakılmamalıdır. 

 Depoya kaldırılmadan önce aletin iyi durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 

Kontrol hattı / Yangın hattı Oluşturulması: 

 

Kontrol hattı, yangınların kontrol altına alınmasında kullanılan müdahale görmüş yangın 
hatları ile her türlü insan eli ile oluşturulmuş veya doğal yangın engellerini ifade eden 
kapsamlı bir terimdir. Seyrek bitkili alanlar, kayalıklar, göller, akarsular, yollar, kanallar ve 
daha önce de yanmış ve sönmüş araziler buna örnek olarak verilebilir. 

Yangın hattı ise, yangın sahasının etrafında, mineral toprağa kadar kazarak veya kazıyarak 
yanıcı maddeden arındırılmış olan kontrol hattının bir parçası veya şeritleri ifade eder. 
Yangın hattı iki amaç için tesis edilir. Birincisi, yanmakta olan kısımla yanmamış bölge 
arasını yakabilecek güvenli bir şerit oluşturmak, ikincisi ise yanan alan ile yanmamış alanı 
birbirinden ayırmak içindir. Burada amaç, tutuşabilir yanıcı maddeler içerisinde bir boşluk 
oluşturarak yangının yayılmasını engellemektir. Yangın hattı el aletleri kullanılarak ya da 
mekanize bir ekipmanla tesis edilebilir. 

 



 

 

 

 Sayfa 16 

 

Şekil 3.1 Yangın hattı oluşturulması- Mineral toprağa kadar yanıcı maddelerin temizlenmesi 

 

Kontrol hattı oluşturmaya güvenli bir noktadan başlamak gerekir. Bu nokta bitkilerin az 
olduğu ya da hiç olmadığı bir saha olmalıdır. (Örnek; doğal su kaynakları, kayalık araziler, 
yollar ya da daha önceden yanmış bir saha) Böylelikle yangının kontrol hattına sıçraması 
engellenmiş olur. Ayrıca bu noktada, yangın şiddetinin çok yüksek olması durumunda, 
yangın işcilerinin güvenliğini sağlayacak bir zona sahip olmalıdır. 

Temel yangın hattı tesis tekniğinde 3-8 kişilik ekipleri takım halinde çalışır. 

 

ADIMLAR YAPILACAKLAR 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tüm bitkiler toprak seviyesinden kesilir. 

Kesilen bitkileri yangın sahasından uzaklaştırılır 

Ölü örtü kazınır 

Humus tabakası kazılır 

Humus yanıcı maddelerinin uzaklaştırılır 

Mineral toprak açığa çıkarılır. 

 

1 ½ х BOY 

MİNERAL 
TOPRAK 
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Ekiple birlikte yangın hattı oluşturulması 

 

Yangın hattı oluşturulurken ekipteki herkesin kendine ait bir işi vardır. Kimisi bitkileri 
keserken kimisi kazarak kökleri çıkarır ve tırmıklama işi yapar ya da sökülen bitkileri 
uzaklaştırır kimileri de toprağı, mineral toprak kısmına kadar kazarak yangın hattını 
oluşturur. (bakınız şekil 3.2) 

 

 

Şekil 3.2 El aletleri kullanılarak yangın hattının oluşturulması 

 

Genellikle işin değişik aşamalarında değişik aletler kullanılır. Öncelikle ağaçlar, çalılıklar, 
dallar kesilerek kabaca bir yol açılır. Daha sonra mineral toprak kısmına kadar kazılarak 
esas yangın hattı oluşturulur. Yangın hattından yangının en yakın noktasına olan kısımdaki 
bütün yanıcı maddeler tırmık ya da çapalar yardımıyla kazılarak çıkarılır. 

Bazen ağaçların ya da dalların kesilmesinde motorlu testere kullanılmaktadır. Sadece özel 
eğitim almış ve gerekli yeterliklere sahip kişiler motorlu testere kullanabilir. Eğer ekip motorlu 
testerenin kullanıldığı alanda çalışmak zorunda kalırsa, minimum mesafe iki ağaç 
uzunluğunda olmalıdır. Eğer motorlu testere kullanılarak yere yakın bitkiler kesiliyor ise, 
çalışma mesafesi en az 5 metre olmalıdır. 

Ekipte en arkadan gelen kişi yangın hattının düzgün oluşturulup oluşturulmadığını kontrol 
etmelidir. Daha sonra yangının kontrol hattının ilerisine geçip geçmediğinden emin 
olunmalıdır. Birlikte çalıştığımız kişiyle (eşli çalışma sistemi), diğer ekip üyeleri ile ve ekip 
lideri ile iyi iletişim kurmak çok önemlidir.  

Örtü yanıcı maddelerinin sürekliliğinin kırılması, bozulması gerekir. Normalde ana örtü 
yangını ilk kontrol hattına ulaşacaktır. Toprağın mineral toprak tabakasına kadar kazıldığına 
ve her türlü bitki ve kökünün çıkarıldığına emin olmak gereklidir. Bu şekilde yapılarak içten 
içe yanan toprak yangınının kontrol hattının karşısına geçmesi engellenmiş olur. 

(1) YANGIN HATTI DOĞRULTUSUNU BELIRLEME 

(2) EKIP LIDERI 

(3 VE 4) HATTI TEMIZLEYEN/AÇAN EKIP 

(5) KONTROL 
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Şekil 3.3 Yangın hattı oluşturulması- Kesme/Yanıcı maddelerin dağıtılması ve içten içe yanma 

 

Yanın Hattı Genişliği 

Yangının kısa sürede kontrol altına alınabilmesinde, ihtiyaç duyulan hat genişliğinin 
belirlenmesinde yangını etkileyen her şey göz önünde bulundurulmalıdır. Yanma ne kadar 
hızlı ve sıcaklık ne kadar yüksekse, yangın hattının genişliği o kadar büyük olmalıdır. 

 Yanıcı madde- Yanıcı madde tipi, yanıcı madde yüksekliği (vejetasyon boyu), 

yoğunluğu, ebatları ve koşulları şartlar yangın hattının genişliğinin ne kadar olacağını 
etkiler. 

 Eğim veya topoğrafya- Eğer yangın hattı bir eğim üzerinde oluşturulmak 

zorundaysa, eğim ne kadar dikse yangın hattı da o kadar geniş olmalıdır. Bunun 
nedeni yangının bazen eğimli arazilerden normalden daha hızlı ve şiddetli 
yanmasıdır. Eğer yangın eğimli bir arazide ise ve yangın hattı aşağıda 
oluşturulacaksa, yangın hattını hendek olarak kazmak gerekir. Eğim ne kadar dik ise 
hendek o kadar geniş ve derin olmalıdır. Hendek kazmak önemlidir çünkü yangın 
sahasından aşağı yuvarlanan yanmış materyaller tutulacaktır.. 

 Hava halleri- Hava halleri yangının şiddetini etkiler. Yangın-yanma ne kadar sıcaksa, 
kontrol hattı o kadar geniş olmalıdır. 

 Yangının kısmının kontrolü- Yangının başladığı noktada alevler daha canlı ve 
yüksektir. Yanlara gidildikçe yangının şiddeti azalır. O yüzden yangının ön 
kısmındaki yangın hattı daha geniş olmalıdır.  

 Kontrol edilen yangının büyüklüğü- Büyük bir yangın tarafından oluşturulan ısı 

hattın genişliğini etkileyeceğinden yangın ne kadar büyükse, hat o kadar geniş 
olmalıdır. 

 Soğutma ihtimali- Eğer soğutma için yeteri kadar su varsa, yangın hattının genişliği 

az tutulabilir. 

İBRE TABAKASI 

KÖKLER 

MİNERAL 
TOPRAK 
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Tablo 4. Yangın hattı genişliği rehberi 

 

Bitki türü Temizlenen alanın genişliği Mineral topraktaki genişlik 

Otlar 0.5- 1 m 0.5-1 m 

Maki/ Çalılıklar 1-3.5 m 0.2-1 m 

Ağaç-odun 6 m 1m 

Kökler 0.5 m 0.5 m 

 

 

 

 Şekil 3.4 Kontrol hattı genişliği 
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Tablo 5. Yanıcı maddelerin yangın hattının genişliği üzerine etkisi 

 

Sebep Sonuç 

Yanıcı madde türü 
İçerdikleri yağlardan dolayı bazı bitkiler diğerlerinden daha kolay 
ve yoğun yanar. Eğer böyle bitkiler varsa kontrol hattı 
genişletilmelidir. 

Yanıcı madde 
yüksekliği (boyu) ve 
yoğunluğu 

Bitkiler ne kadar boylu ve sık ise, alev boyu o kadar yüksek 
olacaktır. Böyle durumlarda daha geniş kontrol hattına ihtiyaç 
duyulur. 

Yanıcı maddelerin 
boyutu 

Kalın çaplı kaba yanıcı maddeler kolay kolay tutuşmaz, ama 
tutuştuğunda söndürülmesi zordur. Bu yüzden daha geniş bir 
kontrol hattına gerek duyulur. 

Yanıcı maddelerin 
durumu 

Yanıcı maddelerin ölü, canlı ya da kuru olması yangının şiddetini 
etkiler. Eğer yanıcı maddeler kuru ise, daha kolay yanar bu da 
yangının şiddetini arttıracağından daha geniş bir yangın hattı 
gerektirir. 

 

Yangın Hattının Yeri 

Yangın hattının nereye oluşturulacağına normalde ekip lideri karar verir. Ekip lideri karar 
verirken şunları göz önünde bulundurmalıdır: 

 Yangın hattı nereye yapılmalıdır? 

 Genişliği ne kadar olmalıdır? 

 Hangi yöntem kullanılmalıdır? 

 Yangın hattı oluşturmak için yangın söndürme kaynakların var mı? 

 Yangının yayılma oranı (ROS) ve yangının şiddeti 

 Bir sonraki adımın öngörülmesi 

 Yangın söndürmede çalışacak kişiler için en kolay yollar hangileridir? 

 Yangın şeritlerinin varlığı? 

 Arazi ve bitki örtüsünün yapısı nasıldır? 

 

Müdahalenin başarısı çoğu zaman yangın hattının nereye ve nasıl oluşturulduğuna 
bağlıdır. 

 

Yanıcı maddelerin yoğun olduğu yerlerden ve dik yamaçlardan kaçınılmalıdır. Yangının 
düzensiz olduğu yerlerde, yangını boydan boya takip eden bir yangın hattı yerine kısa ve 
düz bir yangın hattı tercih edilmelidir.



 

 

 

 Sayfa 21 

 

Yangın hattının etkinliği, oluşturulduğu yerdeki yanıcı madde tipine ve arazi 
özelliklerine bağlıdır. 

Bir adım ilerisinin 
öngörülmesi. 

Oluşturulacak yangın hattının koşulları önceden öngörülürse ekibin 
boşa harcayacağı enerji azaltılmış olur.  

 Keşif yapmak gerekebilir. 

En az direnç 
gösterecek kısımlardan 
ilerlenmeli. 

Yangın söndürme çalışmalarında en önemli şey enerji ve 
zamandır.  

 Kontrol hattı oluştururken genellikle en önemli faktör 
mineral toprak derinliğidir. 

 Organik tabakaların çok geniş olmadığı yerler seçilmelidir. 

Mevcut açıklıkların, 
boşlukların kullanılması 

Orman yolları, patikalar ya da doğal boşluklu yanıcı maddeler bitki 
örtüsünün olmadığı boş yerlerdir. Zaman kazandırır ve etkinliği 
artırır. 

Ağır, kaba yanıcı 
maddelerden 
kaçınılması 

Mümkünse yangı hattı; büyük, ağır kaba yanıcılarla yangın 
arasında oluşturulmalıdır. 

Yamaçların en dik 
kısımlarından 
kaçınılmalıdır 

Yanan şeylerin aşağı yuvarlanmasını durdurmak için geniş ve 
derin hendek kazılması gereken yerlerde yamaçların en dik yerleri 
tercih edilmemelidir. 

Yangının arasındaki 
doğal boşluklardan 
yararlanılmalıdır. 

Yangın sahasının arasında yanmamış olarak kalan bölgelerde, 
yangının bir uçundan diğerine yangın hattı oluşturarak yanmamış 
alan kurtarılabilir. 

 

Genel Kuralların Özeti: 

 Hat oluşturmak için vejetasyon temizlendiğinde yangın sahası etrafındaki bitki 
boyunun 1.5 katı, alevlerin uzunluğunun 2.5 katı uzunluğunda bir yol açılır. 

 Açılan yolun ortasına mineral toprak tabakasına kadar 30-60 cm genişliğinde bir 
hendek kazılır. 

 Vejetasyonun yoğun olduğu bölgelerde daha geniş bir yangı hattı oluşturulması 
gerekebilir. 

 Kazılan mineral toprağın yangının karşı tarafına dağıtılarak yangın hattının 
genişlemesi sağlanabilir. 

 Şiddetli yangınlarda, örtü tabakasında bulunan yanıcı maddelerin büyük bir kısmının 
uzaklaştırılması, yangın hattının daha etkin bir hale gelmesini sağlar. 

 Yangın hattından sökülen bütün yanmamış kökler ve dallar diğer tarafa, kazınan 
toprak (toprağın yüzeyindeki materyali) da yangının içine atılarak, kül ve közlerin 
yanmamış alana dağılması şansı azaltılmış olur. 

 Eğer boylu yanıcı maddelerin tutuşma ihtimali varsa, yangın hattının iki tarafındaki 
bütün ağaçların alt dalları birkaç metreye kadar kesilip uzaklaştırılmalıdır. 

 

Yangın hattı oluşturulurken hatırlanması gereken noktalar: 

 Öncelikle yangının yayılma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerden başlanmalı 

 Eğer mümkünse yangı hattı kısa tutulmalı 

 Dik açılardan kaçınılmalı 

 Doğal ya da yapay engeller (akarsular, kayalıklar, patikalar, yollar) mevcutsa ilk 
olarak bunlar kullanılmalı 

 Eğer mümkünse yangı hattı boş araziye oluşturulmalı, ağır ve yoğun yanıcı 
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maddelerle zaman kaybedilmemeli. 

 Rüzgarın günlük gösterdiği değişimler dikkate alınmalı 

 Mümkünse rüzgarla devrilmiş ağaçlardan oluşan blok yanıcı maddeler ya da kesim 
artıklarının bulunduğu alanlar yangın hattının dışında bırakılmalı 

 Nokta yangınlarının her birinde yangın hattı oluşturmak imkansız gibiyse, bu alanları 
daire içine alan tek bir savunma hattı oluşturmalı 

 Aşağıya yuvarlanan materyalleri yakalamak için hendekler "V" şeklinde oluşturulmalı. 

 Yangın hattına yuvarlanmalarına engel olmak için tomruklar eğimle paralel hale 
getirilmeli. 

 Etraftaki ölü ağaç ve dikili kurulara dikkat edilmeli. Yangında kolayca tutuşabilir ve 
devrilebilirler.  

 Kontrol hattı yanmakta olan ağaçlardan uzağa oluşturulmalıdır. Böylece yanan 
ağaçlar devrilirse, ağaçtan uçuşan yanan parçalar yangın hattı sahasının içine 
düşecektir. 

 Eğer kontrol hattı oluştururken ağaçları devirmek imkansızsa, dibindeki ve 
çevresindeki bütün bitkiler temizlenmelidir. 

 Mümkün olduğunda yangın hattının diğer bölümleri birbirine bağlanarak, yangın hattı 
tamamlanmalı, doğal ya da insan yapımı bariyerlerle bağlantısı sağlanmalıdır. 

 

 

Yangının söndürülmesi ve kontrolü: 

 

Yangın kontrol altına alındıktan sonra sıradaki işlem yangını söndürmektir. Yangın 
söndürme aşamasındaki en önemli nokta yangının tamamen söndüğüne emin olmadan 
sahayı terk etmemektir. 

Bu yüzden yangın söndürme aşamasında el aletleri sıkça kullanılmaktadır. Kontrol hattı ile 
yangın kontrol altına alındıktan ve söndürüldükten sonra yeniden başlama ihtimaline karşılık 
yangın sahası denetlenmelidir.
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Yangının sönüp sönmediğinin gözlenmesi: 

 Beş duyu organının da kullanılması gerekir. Herhangi bir alanda yeniden tutuşma 
olmaması için dikkatle taranması gerekir. 

 Öncelikle yangın hattının dışından yangının devam edip etmediği gözlenmeli, daha 
sonra yangının büyük bir kısmının söndürüldüğüne emin olunan sahanın içine girerek 
denetleme yapılmalı. 

 Eşli çalışma sistemi kullanılmalı ve ekip olarak çalışılmalıdır. 

 Yangın sahası içinde gözlemleme yapılırken, halen sıcak olan alanlara ve yangında 
oluşan büyük çukurlara dikkat edilmelidir. 

 Kuru-kurak dönemlerde en az 48 saat gözleme devam edilmeli, daha uzun bir süre 
boyunca da periyodik kontroller yapılmalı. (Özellikle rüzgar başladığında). 

 

 

Şekil EF2 1.15a İçten içe yanmada toprak yangını tehlikesi 

 

Yangının söndürülmesi: 

 

Yangın söndürmenin ardındaki temel prensip yangının hemen söndürülüp yangın sahasının 
soğutulmasıdır. Bu zorlu, kirli bir iş olsa da çok önemlidir. Yangın üçgenini kırmanın her üç 
yöntemi de kullanılmalıdır. Alevlerle yanmamış alanı birbirinden ayırmak, oksijenle temasını 
kesmek, ya da yangını soğutmak. Yangın hattının genişletilmesi de ayrıca yararlıdır.  

Yangın sahasının içerisinde çalışmak, kazma, tırmıklama, kesme, su püskürtme ve düzleme 
işlerini yapacak aletlerin kullanımını gerektirmektedir: 

 Yanmış ağaçlar, bitki kalıntıları ve her türlü yanmış otlar ve çalılar yangın alanından 

uzaklaştırılmalı. 

 Kontrol hattındaki köklerin tutuşmadığından emin olunmalı 

 Yangın hattının çevresinde kalan bitkileri yakarak etrafını temizlemeli 

 Yangın hattına yakın sıcak bölgeleri söndürmeli 

 Yanan ağaçlar kontrollü bir şekilde devrilerek yanan parçaların etrafa dağılması 

engellenmeli 

 Yanan bitkiler, yangının olduğu tarafa atılarak yangın hattı temizlenmeli 

 Zeminde olan yangınlarda kazarak yanan korların dağılması engellenmeli ve suyla 
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ıslayarak ya da toprakla üstü kapatılarak söndürülmeli 

 Kütükler, tomrukları ya da ağaç kökleri yanında arkasında ya da toprak altında 

yangının devam etme ihtimaline karşılık kontrol edilmeli. 

 Sıcak noktaların etrafı kazılarak bu noktalar diğer alanlardan izole edilmeli 

 Islatma ya da üzerini kapama işlemlerinde el aletleri ve su kullanılmalı 

 Eğimli yerlerde yanan şeyleri aşağı yuvarlanmasını önlemek için toprağa gömmeli 

 Sahayı terk etmeden önce yanan yerin kalıp kalmadığı kontrol edilmeli 

 

Yangın hattının yeri ve oluşturulması- özet* 

 

Yangın Hattının Yerini Belirleme Rehberi 

 

Yangın hattının yerini belirlerken şunlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

 Personelin güvenliğini sağlanmalı 

 Yangın hattı, yanma davranışı ve yayılma oranı göz önünde bulundurularak 

yangından belli bir uzaklıktaki mesafede oluşturulmalıdır. 

 Çalışanlara yangın hattını oluşturmalarına yetecek zaman verilmedir. 

 Mümkün olduğunca kısa düz ve pratik bir yangın hattı oluşturulmalı, arazinin 

özellikleri avantaja çevrilmelidir. 

 Kurtarılabilecek alanları ve uygulama kolaylığını feda etmeden mümkün olan en kısa 

yollar seçilmeli. 

 Yangın hattı ile yangın arasında tehlikeye yol açmayacak güvenli bir mesafe 

bırakılmalı ve bütün tehlikeli kısımlar yangın sahasının içinde kalmalı 

 Dik açılı yangın hattı oluşturmaktan kaçınılmalı 

 Doğal ya da yapay engeller kullanılmalı 

 Yangın hattı yapımında sadece gerektiğinde ağır aletler kullanılmalı 

 Nokta yangınları ile tek tek mücadele etmenin zor olduğu alanlarda, birden çok nokta 

yangınını içerisine alacak bir daire oluşturularak, yangının çevresindeki yanmamış 

bitkiler de eğer mümkünse yakılmalı. 

 Yapılacak işin çevreye olan etkileri ve yangınla ilgili prosedürler göz önünde 

bulundurulmalı. 

 

 

Yangın hattı oluşturma rehberi 

 Yangın hattının genişliği gerekenden fazla olmamalı. 

 Tüm yangın hatları, mineral toprak tabakasına kadar bitkilerden temizlemeli 

 Yangın hattından çıkarılan yanmamış bitkiler, yangının olmadığı bölgeye atılmalı 

 Yanmakta olan ya da tutuşmuş bitkileri, yangının içine atın 

 Dik yamaçlardaki yangınlarda yanarak yuvarlanan şeyleri engellemek için yamacın 

altına hendek kazın 

 Yangın hattının etkisini arttırmak için yanan bölgeleri suyla ya da kumla/toprakla 

söndürerek yangın hattının genişlemesini sağlayın 

 Hatta yakın tomruk ve ağaç köklerini tutuşmamaları için toprakla örtün ya da suyla 

ıslayın 
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 Eğer mümkünse dikili kuru ve devrikleri yanmadan önce hattın yanına devirin 

 Güvenlik şartlarının izin verdiği ölçüde yangın hattını yangının en yakın noktasına 

oluşturmaya çalışın 

 Eğer kontrol hattı ile devam ediyorsa yangın hattını ateşe verin (eğer yasalar izin 

veriyorsa) 

 Eğer eğim yukarı hat oluşturuluyorsa, yukarıdan aşağıya ateşe verilmeli böylece 

yangın hattı bağlantısı sağlayacaktır. 

 Mümkünse sürekli yangın tehlikesinin mevcut olmadığı alanda kalınmalıdır. 

*Kaynak: ABD Yangın Hattı El kitabından alınmıştır. 3, PMS 410-1 
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Yukarıdaki bilginin doğruluğunu sağlamak için her türlü girişimde bulunulmuştur ve bunların 
hepsi Global Yangın Gözetleme Merkezi'nin [The Global Fire Monitoring Center], 
Uluslararası Yangın ve Kurtarma Servisi'nin [The International Association of Fire and 
Rescue Services] ve Kırsal Kalkınma Girişimleri'nin [Rural Development Initiatives Ltd] 
(birlikte EuroFire Ortakları'nı oluşturmakta) metnin hazırlanma tarihinde mevcut en iyi 

uygulama ifadelerine dayanmaktadır. İçeriğinin ayrıntılı olması amaçlanmamıştır ve 
revizyona açıktır.  

 

Bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve belli bir amaç için referans bilgiler değillerdir. 
Bilgi herhangi bir üye grubun kendi kuralları, düzenlemeleri veya önerileri ve ilgili meslek 
kuruluşlarının tavsiyesi ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Belirli faaliyetlerle alakalı 
tüm risklerin sorumluluğu bu metni okuyan bireylere ya da gruplara aittir. EuroFire Ortakları, 

ve her birinin çalışanları ve büroları (kanunların izin verdiği azami ölçüde) metindeki her türlü 
eksiklik, hata veya yanlış ifadelerden ve metindeki ifadeler rehberliğinde gerçekleşen her 
türlü davranış ve kaçınma dolayısıyla gerçekleşebilecek her türlü kayıp, hasar yada 
rahatsızlık durumunda sorumluluk sahibi değillerdir. 

 

Bilgi telif hakları ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır ve açıkça belirtilmemişse 
veya aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, sadece ticari olmayan kişisel kullanım için bilgileri 
kullanabilirsiniz ve kopyalayabilirsiniz. 

 

Bilgi ile ilgili hükümler ve kullanım durumları İskoçya yasalarının kapsamındadır ve bilginin 
tüm kullanıcılarının bilgiyle alakalı tüm iddia ve diğer davranışları İskoçya mahkemelerinin 
adli yetkisindedir. 

Sorumluluk Reddi 


