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Ünite EF4:  Vejetasyon yangınlarının kontrolünde el 
aletlerinin kullanımı 

Madde 1.1: Vejetasyon yangınlarının kontrolünde kullanılan el 
aletlerinin hazırlanması 

Madde 1.2: Vejetasyon yangınlarının kontrolünde el aletlerinin 
kullanımı 

 

Bölüm Hakkkında 

 

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: 

 

- El aletlerini güvenli ve yetkin bir şekilde kullanabilmeli 

- Organizasyonel yangın usul ve esaslarına uymalı 

- Yangın alanında güvenli bir şekilde faaliyet göstermeli 

- Yangın alanında çalışan diğer kimselere yardım edebilmeli 

- Bir yangına anında, organizasyonel usul ve esaslar çerçevesinde uygun 
şekilde harekete geçebilmelisiniz. 
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Bu bölümün içeriğini ve burada açıklanan tanımları anlayabilmek için, kullanılan 
terimleri bilmek önemlidir. Aşağıdaki tanımlar size bu konuda yardımcı olacaktır. 

Bağlantı Noktası 

Yangın kontrol hattının başlayabileceği genellikle 
yangının yayılmasına bir engel teşkil edebilecek uygun 
bir nokta. Yangın kontrol hattı oluşturulurken, yangının 
kenardan yanmamış kısımlara geçmesini engellemek 
için kullanılır.  

Kontrol Hattı 

Bir yangını kontrol altına almak için kullanılan her türlü 
yapay veya doğal engellerle birlikte düzenlenmiş 
yangın kenar hatlarını ifade eden genel bir terimdir. 
(kontrol hattı, yangın emniyet  yolu, yangın şeridi, 
Emniyet şeridi gibi.) 

El Aletleri 
Kürek, Bel, Tırmık, McLeod Tırmık, Kazmalı balta,  
Tahra, Kazma, Balta, öğütücü, şaplak, sırt pompası ve 
kombine aletler 

LACES 
Gözlem (Lookouts), Farkındalık (Awareness), İletişim 
(Communications), Kaçış (Escape Routes) Rotaları & 
Güvenli Bölgeler (Safety Zones) 

Yanmanın evreleri Ön ısınma, alevli yanma, Kor ve köz halinde yanma 

Vejetasyon tipleri Orman, maki, çayır, turba veya kökler 

Bağlantı Noktası 

Yangın kontrol hattının başlayabileceği genellikle 
yangının yayılmasına bir engel teşkil edebilecek uygun 
bir nokta. Yangın kontrol hattı oluşturulurken, yangının 
kenardan yanmamış kısımlara geçmesini engellemek 
için kullanılır.  

 

 

Madde 1.1: Vejetasyon Yangınlarının kontrolünde kullanılan el 
aletlerinin hazırlanması 

 

Siz: 

 

1. Bakım faaliyetleri için güvenli çalışma alanları oluşturmalısınız 

2. Görev için uygun bakım araçlarının seçebilmelisiniz 

3. El aletlerinin uygun bakımının yapılabilmesi 

4. El aletlerinin nakliye araçlarına yüklemesi ve muhafazasının sağlanabilmesi 

5. Araçlar üzerine güvenli bir şekilde el aletlerinin yüklenmesi ve sabitlenmesi 

6. Kişisel koruyucu ekipmanların hazırlanması ve kontrol edilebilmesi 

7. Her hususta kendinizin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlayabilmelisiz. 
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İçerik 

 

Kullanılan el aletlerinin hazırlanması ve bakımı 

  (i)  El törpüsü 

  (ii)  Diğer bakım araçları 

 

B Aşağıdaki durumlarda ise: 

  (i)  Çalıştay 

  (ii)  Arazide / çalışma esnasında 

C Aşağıdaki yangın kontrol el aletlerinin bakımı: 

  (i)  Kazı aletleri 

  (ii)  Kazıma aletleri 

  (iii)  Kesme aletleri 

  (iv)  Vurma aletleri 

  (v)  Şaplak 

  (vi)  Su sıkma aletleri 

D Kişisel Koruyucu Ekipmanlar 

  (i)  Kask / Yüz maskesi / İş gözlüğü 

  (ii)  Yangına dayanıklı elbise 

  (iii)  Eldivenler 

  (iv)  Isıya dayanıklı botlar 

  (v)  İçme suyu 

E Nakil araçlarındaki ekipmanları bağlamak/sabitlemek için kullanılan 

ekipmanlar 

  (i) Halatlar 

  (ii) Kayışlar 
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Madde 1.2: Vejetasyon yangınlarının kontrolünde el aletlerinin 
kullanımı 

 

Siz: 

1. Yangını ortam şartlarına bağlı olarak değerlendirebilir ve mevcut yangın 
davranışını makul bir şekilde tahmin edebilmeli, 

2. Organizasyonel usul ve esaslar çerçevesinde yangının güvenli bir şekilde 
kontrol altın alınmasında el aletlerini kullanabilmeli, 

3. Bir yangın sonrasında soğutma ve yangın alanının gözetimini yapabilmeli, 

4. Organizasyonel usul ve esaslar çerçevesinde değişmeli olarak kullanılan farklı 
el aletlerini, ekibin bir parçası olarak kullanabilirsiniz. 

 

İçerik: 

 

A (i) Kazma 

 (ii) Sıyırma 

 (iii) Kesme 

 (iv) Vurma 

 (v) Şaplakla süpürme 

 (vi) Su sıkma 

B (i) Toprak Yangınları 

 (ii)  Örtü Yangınları 

 (iii) Tepe Yangınları 

C (i) Yangını durdurma 

 (ii) Çevreleme 

 (iii) Soğutma ve gözetim 

D (i) Doğrudan müdahale 

 (ii) Dolaylı müdahale 

 

Bilmeniz ve anlamanız gerekenler: 

 

a.  Yangınların izlenmesi sonucu elde edilen yangın davranışı ile alev boyu, 
duman, rüzgâr, yanıcı maddeler, eğim ve topoğrafya gibi ortam şartları ile ilgili 
bilgiler 
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b. Tehlike unsurlarının belirlenmesi ile diğer güvenlik konularını içerecek şekilde 
yangın davranışını mantıklı bir şekilde analiz etme ve değerlendirme.  

c. Yangının çevresinin gözlenmesi, yangının durumundan haberdar olma ve ekip 
arkadaşları ve yangın amiri ile sürekli iletişimin rolü, kaçış yollarının nerde 
olduğunun ve bu yollarının ne zaman kullanılacağının ve güvenli bölge olarak 
ayrılmış alanlara (LACES) ne kadar sürede ulaşılacağının bilinmesi. 

d. Organizasyonel usul ve esaslar çerçevesinde, farklı arazi şartlarında yangın 
kontrol hat güzergâhlarının doğru ve etkin bir şekilde belirlenmesi ve tesisi. 

e. Ekibin bir parçası olarak, tek tek veya diğer el aletleri tutuşturma ekipmanları, 
pompalar ve hava araçları ile birlikte kullanılan el aletlerinin kapasite ve 
sınırları. 

f. Çalışmaların etkinliği üzerine etkili yanıcı maddenin tipi, boyu ve derinliği gibi 
durumlar için uygun el aletlerinin seçimi.   

g. Organizasyonel usul ve esaslar çerçevesinde el aletlerinin güvenli ve etkili 
şekilde kullanım metotları. 
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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 


