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Ünite EF1: Eğitim: Yangın çalışma alanındaki eylemlerinizin kendiniz ve 
başkaları için olası riskleri azalttığından emin olun 

 

Giriş 

 

Bu eğitim dokümanları, EuroFire Seviye 2 yeterlik standardı EF1 Yangın çalışma 
alanındaki eylemlerinizin kendiniz ve başkaları için olan riskleri azalttığından emin 
olun. 

 

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 20-30 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 yetkinlik (yeterlik) standartları ve risk yönetimi 

 

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 

http://www.euro-fire.eu/
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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 
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 

- Bir orman yangını alanında tehlikeleri ve riskleri değerlendirecek, 
- Örgütsel yangın prosedürlerini takip edebilecek, 
- Yangın alanında güvenli çalıçacak, 
- Yangın alanında çalışan diğerlerini destekleyebilecek, 
- Bir yangın olayı için, uygun ve örgütsel yasama ve çevre şartlarına uygun olarak 

tepki verebilecektir. 
 
Anahtar kelimeler ve terimler 
 

Kontrol Hattı, Doğrudan Müdahale, Dinamik Risk Değerlendirme, Yangın Davranışı, 
Yangın Tehlikesi, Yangın Şiddeti, Yangın Riski, Yangın Destek Ofisi, Yangın 
Kulübesi, Yangın Tipi, Yangın Hava Halleri, Alev Boyu, Kenar Yangını, Kenarda 
Müdahale, Yanıcı Maddeler, Tehlike, Baş yangını, Arka yangını, Sıcak Nokta, Dolaylı 
Müdahale, LACES, Merkez, Yayılma Oranı, Risk, Topoğrafya, Orman Yangını 
 

Uygulama: 
 

 Temel Risk Yönetimi 

 

Bir orman yangını veya denetimli yangın ortamı bir kazanın ortaya çıkmasına sebep 
olabilecek birçok potansiyel tehlikelere sahiptir. Risk yönetiminin amacı, kazaları 
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önlemek ve oluşabilecek zararı en aza indirmektir. Risk yönetimi sadece liderleri ve 
yöneticileri kapsayan bir etkinlik olmayıp, herkesi kapsamaktadır. Herkes güvenlik 
konuları üzerinde, personel ve denetçiler arasında iki yönlü bir süreç olacak şekilde 
güvenlik ve haberleşmeden sorumludur.  

 

Bazen tehlike ve risk terimleri karıştırılmaktadır. Bir tehlikenin tanımı zarara sebebiyet 
verebilir bir şey olup, risk ise zararın şiddetine bağlı olarak kişinin yüksek veya düşük 
olasılıklarla tehlike veya tehlikelerden zarar görme olasılığıdır.  

 

Bir organisazyon için güvenli çalışma uygulamaları oluşturmada iyi bir yol i çin risk 
değerlendirmede 5 adımı takip etmek gerekir. Birey(ler) tüm bu basamaklarda yer 
alabilir. 

 

Adım 1 Tehlikeleri belirleyin 

Adım 2 Kimin ve nasıl zarar göreceğine karar verin 

Adım 3 Riskleri değerlendir ve önlemlere karar ver  

Adım 4 Bulguları kaydet ve bunları uygula 

Adım 5 Değerlendirmelerinizi gözden geçir ve gerekirse güncelle  

 

Denetimli yakma veya yangın söndürme operasyonlarına iştirak eden bireyler açık 
alanda genellikle uzun süreler çalışır. Bu tür operasyonlar esnasında, risk yönetimi 
sürekli ve dinamik bir süreç şeklinde olmalıdır. Risk değerlendirme ve kontrolün, 
çalışma pratiklerinin içine işlenmiş olması gerekir. Dinamik risk değerlendirmesi 
kavramı bu sürece yardım eder. 

 

Dinamik Risk Değerlendirmesi 

 

Aktif bir şekilde tehlikelerin belirlenmesi risklerin değerlendirilmesi ve risklerin ortadan 
kaldırılması veya azaltılmasındaki sürekli süreç;  bir olayın hızla değişen tüm koşulları. 

 

İster yazılı, ister zihinsel olarak gerçekleştirilen yaklaşım aynı olmalıdır. Her bir tehlike 
için kimin zarar göreceğinin açık ve net olması, size riski yönetiminde en iyi yolu 
belirlemenizde yardımcı olacaktır.  

 

Herbir tehlike için kendinize sorun 

 

- Ben bütün tehlikelerden kurtulabilirmiyim?  
- Eğer mümkün değilse, zarar gelmeyecek şekilde riskleri nasıl kontrol edebilirim. 

 

Risklerin kontrolü gerçekleştirildiğinde, aşağıdaki ilkeleri eğer mümkün ise izleyen 
sıralamada uygula: 

 

- daha az riskli bir seçenek deneyin  
- tehlikeye erişimi engelleyin  
- tehlikeye maruz kalmayı azaltmak için işinizi organize edin  
- kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın  
- sosyal yardımlaşma tesislerini kullanın 
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İşyeri ortamının parçası olan özellikle de yangınla ilişkili tehlike arz eden riskler 
örneğin araç kazaları gibi önemli bir tehlikedir.  

 

Kazalar güvenli olmayan bir durumda ya da güvensiz bir eylemin sonucu olarak ortaya 
çıkar. Genellikle kaza nedeni güvenli olmayan bir hareket ve insan faktörüdür.  

 

Yangının gerçekleştiği mekan bir çok potansiyel tehlikeleri barındırır. Dolayısıyla 
sorulması gereken ilk soru " ben neden buradayım" veya "burada amacım ne" gibi 
sorulardır. Denetimli yakmayı gerçekleştiren kişilerin, yangın emniyet şeridi ya da bir 
yaşam alanının geliştirilmesi gibi hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir planı takip etmesi 
gerekir. Bir orman yangını ile mücadele eden yangı işçileri için normal amaç hemen 
her zaman aşağıdaki sıralamayı takip edecek şekildedir:  

 

- İnsan hayatı, öncelikle de yangın işçisinin,  
- Topluluklar 
- Mülkiyet  
- Doğal kaynaklar 

 

Hepimiz görme, işitme, dokunma ve koku alma gibi duyumlarımıza tehditleri 
tanımlamak için güveniyoruz. Ancak yangın ortamında bu duyu organlarının 
işlevlerinde yanılma va karışıklıklara sebebiyet veren ses, duman ve karbonmonoksit 
gibi faktörler bulunmaktadır. Belirgin olanlar kadar belirgin olmayan tehlikeleri ve 
riskleri kontrol etmede güvenli çalışma uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanımına 
gereksinim vardır. 

 

Ayrıca, eğer insanlar uzun süre boyunca ağır şartlarda faaliyet gösterirlerse, tehlikeleri 
normalmiş gibi düşünmeye ve bu şekilde kabullenmeye başlarlar. Ancak  güvenli 
olmayan koşullarda ve güvenli olmayan bir davranışın çok tehlikeli olduğu ortamlarda 
çalışmaktadırlar. İş prosedürleri ve güvenli çalışma pratikleri gibi yönergelerin izlendiği 
disipliner yaklaşım, bu gibi koşullar için esastır. Emniyet herkesin sorumluluğudur 

 

Yıllar boyunca, çeşitli ülkelerde, yangın işçileri yangınlarla mücadelede hayatlarını 
kaybetmişlerdir. Bu ölümler, uçak kazalarından tutun yangın davranışına kadar 
değişen aralıktaki faktörlerin katkısı neticesinde gerçekleşmiştir. Ölümcül ve ölümcüle 
yakın yangınların ortaya koydukları dört büyük ortak paydaları bulunur: 

 

- Nispeten küçük yangınlar veya büyük yangınlar aldatıcı sessiz alanlar üzerinde  
- Göreceli olarak ot ve çalılar gibi nispeten hafif yakıtlar, 
- Rüzgar yönünde veya rüzgar hızı beklenmedik bir değişimin olduğu zamanlarda  
- Yangının topografyayla eşgüdümlü hareket ettiği şartlarda. 

 

Bu gibi talihsiz durumlara sebebiyet veren ortak faktörler tanımlanmış ve bu tür 
tehlikeleri ve riskleri kontrol etmek için güvenli çalışma sistemleri geliştirilmiştir.. 
Özellikle dikkat, Ek-A da tanımlanan  LACES, gözetleme, yangın talimatları, ve 18 
gözetleme durumu gibi hatırlamaya yardımcı konulara verilmelidir.  

 

Takımlarda güvenlik sorumluluğu 

 

Güvenlik için sorumluluk, bireyler, denetçiler, yöneticiler ve örgütsel prosedürler 
tarafından düzenlenmektedir. İlk sorumluluk, kendi güvenlik ve sağlıklarıyla ilgilenecek 
kişiler, iş arkadaşları ile takım ve takımın etrafındaki insanlardır. Personelin ikişerli 
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çalıştığı durumlarda "buddy sistemi" kullanımı personelin güvenliğini ve genel 
durumlarını kontrol etmelerinde oldukça yararlı olmaktadır.  

 

Takım çalışanları ve amirleri ile olan ilişkiler son derece önemlidir . Bireyler gerek: 

 

- Amirin onların her zaman nerede olduğunu bildiğinden emin ol  
- Amirleri ile temas halinde kal  
- Kendi görev (ler) ve ekibi görev (ler) bilin 
- Diğer ekip üyelerinin nerede olduğunu ve onların ne yaptığını bil 
- Bölgeyi terk etmede acil kaçış planlarını bil 

 

Bireyden sonra acil danışmanı gözetmen güvenliğinden sorumlu bir sonraki kişidir. 
Güvenlik konularıyla ilgili onunla tartışmaya açık bir ilişki geliştirmekönemlidir. Zaman 
zaman bireysel yangın işçileri herkesten önce tehlikeler veya risklerle karşı karşıya 
kalmakta ve güvenlik konuları hakkındaki bilgilerle ilgili olarak 
yöneticilerinin/amirlerinin boşvermesi olmaksızın açıklamalara ihtiyaçları vardır . 

 

Bazı organisazyonlar-kuruluşlar yangın yeri içine ve dışına güvenlik yöneticileri tahsis 
etmektedir fakat güvenlik için kararı vermede ana sorumluluk ya denetimli yangında 
yangın amirine yada doğal yangındaki yangın yeri olay komutanına kalmıştır.  

 

Yangınlarla güvenli bir şekilde mücadele ekip olarak birlikte çalışan bireylere bağlıdır. 
Sürekli iletişim esastır. Herkes her zaman sözlü, görme veya telsiz ile bir başkası ile 
iletişim içinde olmalıdır. İkişerli işçiler (badi sistemi) eşleştirme yöntemi ile b ireylerin 
meslektaşı ile her zaman temas halinde olması yöntemi kullanılmalıdır. Açık ortamda 
çalışırken insanların yavaş yavaş birbirinden ayrılma  eğilimlerinin olduğu ve bunun 
olmasına izin verilmemelidir. 

 

Yangına katılan herkese bir güvenlik brifingi verilmelidir. Personel ateş hattına 
gitmeden önce aşağıdaki genel güvenlik noktalarının anlaşıldığından emin olmalıdır. 
Herhangi biri, herhangi bir güvenlik konusunda emin değilse, brifingde sorular sor. 

 

- Haberleşme ve komuta sisteminin anlaşılmış olması  
- Yönergeleri anlayın ve talimatları izleyin 
- Kendinize ve ekibinize atanan görev(ler)i yetenekleriniz dahilinde kontrol edin 
- Tehlikeleri bilin, özellikle yangın davranışı ve arazi hakkında 
- Kaçış yolları ve güvenlik bölgelerini bilin 
- Sabit noktanızın nerede bulunduğu bilin 
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1. Risk yönetimi: tehlike tanımlama ve kontrol önlemleri 

 

Durumsal Farkındalık 

Genellikle kazalar insan hatası sonucudur. Bireylerin, çevrelerindeki durumun sürekli 
farkında olmaları gereklidir. Görevlerine ve işlerine çok fazla odaklandıkları zaman 
çevrelerindeki durumsal farkındalıklarını kaybetmeleri çok kolay olmaktadır. Sürekli, 
tehlikeler için kontrol alanı "aşağı bakmak ve etrafına bak, yukarı bak" gibi basit kontrolleri 
yapın. 

 

Doğal Çevre 

 

Birçok kişi için ilk değişiklik-değişim, kırsal alan, tarım arazisi, ormanlar ve meralardaki 
denetimli yakma ve orman yangınlarını söndürme çalışmalarını dikkate almaktır. Yangınlar 
sadece köy ve kasabalardaki binalar ve altyapı karşı karşıya kaldığında. 

 

Bu yüzden ilk konu kırsal alanlarda güvenle çalışmaktır. 

 

Tehlikeler Kontrol tedbirleri 

Havadaki değişimler -Yerel hava halleri üzerinde etkili olan günün farklı 
zamanları, mevsim ve topoğrafya hakkında bilgi 
geliştir 

-Hava halleri etkileri hakkında yerel insanlardan 
öneriler al 

Rüzgar yönğ ve hızındaki değişim 
nedeniyle zayıf çalışma konumu  

-Alevlenmeler/parlamalar için dikkatli ol 

-Kaçış güzergahlarını kontrol et 

Gün içinde gittikçe sıcak ve kuru 
olan hava halleri yüksek şiddetli 
yangınları oluşturur 

-Farklı araçlar, teknikler ve stratejiler gerekli olabilir 

-Zor, çetin arazileri dikkatli bir şekilde geç 

Kayma, sendeleme, düşme  -Isıya dayanıklı, ayak bileği desteği olan ve altı iyi 
dişli bot giyin 

-Zor arazi şartlarında dikkatli bir şekilde yürü 

Yoğun bitki örtüsü, yangını gözden 
kaçırma ve zor kaçış 

-Gözleme devam et 

-Yeni güzergahlar bul ya da güzergahın boyunca 
bitki örtüsünü kes 

-Kaçış güzergahının kolay kullanılacak olduğundan 
emin ol 

Yangınla senin aranda yanmamış 
yanıcı madde olması 

-Gözleme devam et 

-Kaçış güzergahı tesis et 

Engebeli/zor arazi -Mümkünse zor arazilerden kaçın ve yangına karşı 
farklı yaklaşımlar kullan 

-Yokuş yukarı kaçış güzergahlarından sakın 

-Engellerden sakınacağın yeni kaçış güzergahları 
keşfet 

Zehirli yılan ve böcek ısırmaları -Personel koruyucu kıyafetleri giyin ve gözünü dört 
aç 

-Sokulur veye ısırılır isen, baskı bandajını uygula, 
hareketsiz kal ve derhal tıbbi yardım ara 
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Düşen dallar ve devrilen ağaçlar, 
özellikle ölü ağaçlar veya yangından 
etkilenenen ağaçlar 

-Gözetle 

-Sakın 

-Sağlam değilse 2 ağaç boyu mesafede kal 

Kaybolma veya yönünü şaşırma 

-Bilinmedik alan 

-Yoğun duman 

-Karanlık 

-Ayrılmadan önce harita al ve bölge insanlarından 
yöre hakkında bilgi edin 

-Kaybolursan, bulunduğun yer güvenli ise orada kal 

-Bölge insanı ile temasa geçmeyi dene  

Sudan geçen patojenler (bakteriler 
vb) 

-Güvenli su iç / içme suyunu temizle 

-Suyu işle 

Zayıf hijyen -Özellikle yemekten veya içmeden önce iyi bir 
şekilde personel temizliğini sağla 

-Beslenme ve barınma alanlarında uygun sağlık 
tesisleri kur 
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Yangın çevresi ve yangın davranışı 

 

Eğitim modülü EF2 Vejetasyon yangınlarını kontrol etmek için uygulanacak teknik ve 
taktikler'de tanımlandığı üzere, yangın ortamı yangın üçgeninin (Yanıcı madde tutuşma 

sıcaklığı (ısı kaynağı), ve oksijen) hava halleri, topografya ve yanıcı maddeler ile bir 
kombinasyonudur. Bir alanda gerçekleşen yangın davranışına en çok etki edenler rüzgar, 
eğim, yanıcı maddeler ve bakıdır. Bitki örtüsü yangınları bu etkenler sebebiyle, özellikle de 
iki ya da daha fazla faktörün birlikte çalışıyor olmaları nedeniyle sürekli bir şekilde tepki 
vermekte ve değişmektedir. Iki veya daha çok faktör birbirlerini destekliyor ise bunların aynı 
hizada olduğu söylenmektedir. 

 

Bir ateşe yaklaşırken, ilk olarak yangın davranışını değerlendir. 

 

- Hangi yanıcı maddelerin yandığına ve yangının değişik bölgelerindeki alev boyuna 
bak (baş yangını, kenar yangınları ve geri yangını). 

- Bu noktalarda yangını yönlendirenler neler, çözmeye çalış. Yangını destekleyen, 
yönlendiren bu faktörler (rüzgar, eğim, yanıcı maddeler ve bakı) aynı 
doğrultudalarmı? 

- Yangın bu faktörlerin az ya da çok etkili olacakları yere doğru hareket edecekmi? 
 

Bu bilgiler bireylere yerel yangın davranışını tahmin etmeye imkan vermelidir. 

 

Ayrıca güvenlik amaçları için yangını değerlendir. Yangının hangi bölgelerinin daha tehlikeli 
olduğu ve kaçınılması gerektiğini çözümle. 

 

Resim 1, aşağıdaki yangının sakınılması gereken kilit bölgelerini göstermektedir. Alevler 
küçük olmadığı müddetçe kendinizi alevlerin önünde bulundurmayın. Küçük olsa bile, 
yangının bu yerde çok çabuk değişim gösterebileceğini iki defa düşünmelisiniz. Yangında en 
güvenli çalışılacak alanlar, alevlerin düşük olduğu kenar yangınları ile geri yangını 
kısımlarıdır. 

 

 

Şekil 1.1. Genel yangın şekli ve zarar şekilleri. 
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Geri yangını Yan yangın kenarları Baş yangını 

Düşük alevler Orta derecede alevler Büyük alevler 

Düşük yayılma oranı Orta derecede yayılma oranı Hızlı yayılma oranı 

Az duman Az duman Az duman 

  Çok sıcak hava 

 

Yangın davranışı ile ilgili anahtar soru, yangının gittikçe daha şiddetli ve alevlerinin büyük 
mü olacağı ya da daha düşük şiddetli ve küçük alevlerinin mi olacağıdır. Bu ilk olarak 
uygulanır, her zaman yangının ne yapacağı hakkında sürekli farkında ol, ikinci olarak 
yangının şu an, gelecek 5 dakika veya 10 dakika, saatler ya da günler içinde neler 
yapacağının bilincinde ol. Rüzgar, eğim, yanıcı maddeler ve bakıdaki ortaklaşa değişimlerin 
etkisiyle yangın davranışında da değişimlerin olacağını anlayış ve tahmin etme son derece 
önemlidir. Yangın davranışı çok çabuk değişebilir ve senin düşüncen her zaman bu durumun 
önünde olmalıdır. 

Bazı anahtar sorular:  
 
- Yangın davranışının nerede ve ne zaman değişecek?  
- Durum dahamı kötü veya daha mı iyi olacak?  
- Bulunduğun konum ne kadar güvenli olacak?  
- Ne zaman hareket etmelisin? 

 

Şekil EF2.1.9. Yangının değişimi üzerine rüzgarın etkisi 

 

Yan yangınında göreceli olarak sakin olan yan yangınının hızlı bir şekilde baş yangınına 
dönüşmesindeki bu değişim çeşitli nedenlerden ya da bu nedenlerin bileşiminden meydana 
gelebilir: 

 

Yangın davranışında değişime sebep olan en yaygın neden olan rüzgar yönündeki bu 
değişim, örneğin tepeye doğru yangının bu baş kısmınının yayvanlaşmasını sağlar, 

- Bir yangın dik bir yamacın dibine ulaştığında,  
- Yangın, bir alana bol miktarda ince yanıcı taşır  
- Yangın soğuk eğimli kuzey bakılardaki cephelerden, sıcak ve güneye bakan 
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cepheler yönüne doğru  hareket eder. 

 

Şekil EF2.3. Baca etkisi 

 

Dar dik vadilerde ısınan havanın yükselmesi neticesinde oluşan konveksiyon, eğim ve 
rüzgarında katkısıyla birlikte yüksek yangın yayılma oranı ve nokta yangını oluşumlarına 
neden olan ve çoğunlukla baca etkisi olarak bilinen ekstrem yangın davranışını ortaya 
koymaktadır. Yangın işçileri hızlı gelişen ateş ve eğimli yamaç ikilisi arasında, güvenli 
alanlara ulaşmaya fırsat bulamadan yakalanabilmektedirler. 

 

Yangın ortamına ilişkin değerlendirme yapılırken, tehlikeli durumların doğal göstergeleri 
vardır. Bu doğal göstergeler sürekli olarak "aşağı bak, yukarı bak ve etrafına bak" süreçleri 
ile değerlendirilmelidirler. 

 

Tablo 1. Aşağındaki, yukarındaki ve etrafındaki yangın davranışı göstergeleri. 

Yangın ortamı faktörleri Göstergeler 

Yanıcı madde özellikleri (değerlendir) Sürekli ince yanıcı maddeler 

Ağır ölü yanıcı maddeler ve tepe altı yanıcı 
maddeler 

Sıkışık tepe boşluğu (< 6 m) 

Yüksek ölü-canlı oranı 

Yanıcı madde nemi (hisset ve ölç) Düşük bağıl nem (<25%) 

Düşük 10 saatlik yanıcı madde nem içeriği (6%) 

Kurak şartlar  

Mevsimsel kurumalar 

Yanıcı madde sıcaklığı (hisset ve ölç) Yüksek sıcaklık (>30ºС) 

Güneş ışığına doğrudan maruz kalan yüzde yanıcı 
madde 

Bakı değişimi ve yanıcı madde sıcaklığı artışı 

Arazi (keşfet) Dik eğim (>50%) 

Dar vadiler 

Boyunlar 
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Rüzgar (gözlemle) 15 km/sa üzerindeki zemindeki rüzgarlar  

Yüksek, hızlı hareket eden bulutlar 

Ani dinginlik 

Çok engelleyen veya zorlayan rüzgarlar 

Kararlılık (gözlemle) İyi görünürlük 

Sert rüzgarlar ve toz anaforları 

Kümülüs bulutları 

Yukarı doğru duman yükselişi 

Yangın davranışı (izle) Duman kolonunun eğimi 

Kesikli duman kolonu 

İyi gelişmiş duman kolonu 

Değişken duman kolonu 

Tek ağaç tepe yanmaları 

İçin için yanmakta olan yangınlar 

Küçük yangınlar-anaforların başladığı 

Sık nokta yangınları 

Yangın davranışı için tehlikenin tipi ve kontrol ölçüleri aşağıda Tablo 2'de verilmektedir. 

  

Tablo 2. Yangın davranış tehlikesi ve kontrol ölçüleri  

Yangın davranış tehlikesi Kontrol ölçüleri 

Radyant ısı -Uzaklaş, radyant ısı etkisi uzaklık arttıkça hızlı bir 
şekilde azalmaktadır 

-Еğer gerekli ise fiziksel engeller kullan (kütük, 
duvar, hendek). Bunlar radyant ısıyı (radyasyon 
ısısı) engellerler 

-Uygun personel koruyucu ekipmanları kullan 
(ayrıca metabolik ısı yüküne bakınız) 

Sıkışma/yangının üzerine gelmesi -Yangın davranışı ve yayılması hakkında 
farkındalığını hemen her zaman koru 

-Tehlikeli durumlardan LACES yönetmeliği, dikkatli 
olma, yangın yönergeleri ve 18 dikkat edilmesi 
gereken koşulları göz önünde bulundurarak sakın. 
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Aşırı miktarda radyant ısıya maruz 
kalma 

-Yüksek yangın şiddetlerinden kaçın, en iyi ihtimalle 
yangının baş yangını kısmından 

-Isı kaynağından kendini koru 

-Yayan: 

o Keşfettiğin kaçış rotasını kullanarak daha 
güvenli bir alana doğru bulunduğun yeri 
boşalt 

o Arkadaşına göz kulak ol 
o Alevlerin düşük olduğu ve daha az yanıcının 

bulunduğu siyah yerleri kullan 
o Personel koruyucu ekipmanları kullan, yaşam 

alanını temizle, korunmak için 
kullanabileceğin hendek, duvar kütük bul 

o Mümkün olduğunca uzan 

 

-Araçta: 

o Yanıcı maddelerin uzaklaştırıldığı ve yaklaşan 
alevlerin olmadığı bir yere park edin 

o Yanıcı madde kutularını uzaklaştır 
o Yüksek yanıcıları temizle 

o Aracı terket, ışıklarını yak ve hortum hattını 
korumak için hazırlan 

o Pencereleri, kapıları ve havalandırmayı kapat 
o Eylemlerin ve bulunduğun konumla ilgili 

olarak yöneticine danış 
o Mümkün oldukça aracının dışında bekle 
o Çok sıcak olduğunda aracına gir 
o Mümkün olduğunca aracının içinde kal 

Duman ve Karbonmonoksit -Uzun süreler gereksiz yere dumanda çalışmaktan 
kaçın 

-Ağır duman olan yerini değiştir ve yeni bir yere geç 

-Onaylanmış koruyucu gözlük, filtre vb personel 
koruyucu ekipmanlarını kullan 

-Dumanın olmadığı, vucudunun karbonmonoksitten 
temizleneceği bir alanda dinlen 

-Fiziksel olarak zinde ol 

- Görevlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmende 
makinelerin ışıklarını yak ve el feneri kullan 

Ekstrem yangın davranışı: 

-Ani parlama 

-Artan nokta yangınları 

-Hızlı yangın yayılması 

-Hava halleri, topoğrafya ve yanıcı maddeler 
üzerine brifingler  

-Dikkat edilmesi gereken 18 koşuldan kaçınma 

-Gözlem ile erken tespit 

-Durumun farkındalığını muhafaza etme 

- Ekip arkadaşı (buddy) ve yönetici ile iletişimi 
muhafaza etme 

-Keşfedilmiş kaçış güzergahlarını kullanarak boşalt 

Uygun güvenlik zonlarını kullan 
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Özellikle soğutma işlemlerindeki el, 
ayak ve ayak bileği yanıkları 

-Deri eldivenler 

-Elinin tersi ile ısıyı hisset 

-Uygun ayakkabı 

-Sönmüş gövdelerden, sıcak kömür ve közlerle 
temastan sakın 

Yangına üstünlüğü sağlama 

- Yangın hattının sonuna kadar 
yangın etrafını dolaş 

-Yeniden tutuşma 

-Nokta yangını 

 

-Güvenli başlangış noktasından başlamadığına 
emin ol 

-Yangın hattının, mineral toprağı açığa çıkacak 
şekilde kazılmış olmasına ve tütmekte olan yangın 
veya toprak yangının karşıya geçemeyiceğinden 
emin ol 

-Yeniden tutuşma için bulunduğun pozisyondan 
rüzgar yönüne doğru gözetlemeyi devam ettir 

-Yangın hattından yangının geçişini kontrol et. 
Yangın hattı çevresi dışındaki yerlerdeki nokta 
yangınlarını gözetmeye devam et 

 

Ekipman ve araç tehlikeleri 

 

Yangın tek tehdit değildir. Durumsal farkındalığın ayrıca diğer tehlikeleri de kapsaması 
gerekmektedir. Bu durum yangın genel yönetiminin bir parçası olarak kullanılan ekipman ve 
taşıtlardan kaynaklanan tehlikeleri de içerir. 

 

Çalışan ekipman ve araçlarının kullanımı, genellikle uzman becerileri gerektirir. Her kuruluş 
ve ülkenin ilgili kişilere eğitim ve sertifikasyon kombinasyonu ile bu becerileri sağlayacak 
kendi yöntemleri olacaktır. Ekipmanın her bir parçası ayrıca uygun kişisel koruyucu ekipman 
için değerlendirilecektir. Örneğin bir traktör veya buldozer operatörü diğer öğelere ek olarak, 
işitme koruyucusu ihtiyacı duyabilir. 

 

Özel eğitim verilmemiş bireyler için tehlikeden sakınma bireylerin riskini en aza indirmek için 
önemli bir kontrol ölçüsüdür. Farklı ekipman tipleri için tipik tehlikeli bölgeler aşağıda Tablo 
3'te görülmektedir. 

 

Tablo 3. Ekipman ve araç tehlikeleri ve kontrol ölçütleri. 

Ekipman ve araç tehlikeleri Kontrol ölçütleri 

El aletleri -Araçların kesici yüzeylerini keskin ve 
tutacak saplarını düzgün olacak şekilde 
muhafaza et 

-3 metre uzaklıkta bulundur 

-Yürürken araçları yere paralel tut ve keskin 
yüzleri ileriye bakacak şekilde taşı 

Motorlu ot temizleme aleti -3 metre uzaklıkta bulundur 

-Operatörler için eğitim ve özel personel 
koruyucu ekipmanları gerekmekte 

Motorlu testere -Çalışan bir motorlu ot temizleme aletinden 
en az 2 ayak mesafesi kadar bir mesafede 
dur 

-Operatörler için eğitim ve özel personel 
koruyucu ekipmanları gerekmekte 
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Konsantre köpük ve yangın geciktiriciler -Göze sıçramasından ve deriyle temasından 
kaçının 

-Personel koruyucu ekipmanları giyilmeli 
(koruyucu gözlük ve eldiven) 

-Temas gerçekleştiğinde hemen suyla yıka 

Yangın hortumları -Su açık olana kadar alevlerden sakın 

-Operatörün dengesini bozacak derecede 
aşırı basınç oluşumundan sakın 

Araçlar -Güvenli bir şekilde sürmeli, agresif bir 
şekilde sürmemeli 

-Farları kullanmalı 

-Yangından sakınacak şekilde park edilmeli 
ve alandan ayrılmaya hazır olunmalı 

Traktör ve ekipmanları -Traktörün dışına doğru uzanan çalışan 
makina parçalarından sakınılmalı 

-Enkazın gideceği arka kesicilerin alanından 
sakınılmalı  

Buldozer -Güvenli bir uzaklıkta durulmalı (minimum 2 
ağaç boyu) 

-Alanda ağır makina çalışırken gözetlemeyi 
sürdürmeli 

-Sürücü onayladığı zaman yaklaş 

-Aşağıya doğru çalışma 

Helikopter, pervane ve kanatlar -Her zaman pilot yönergelerini izle 

-Özel güvenlik eğitimi gerekmekte 

-İniş ve kalkış alanından uzak dur 

Su atmalar -Su atılacak hedef alana yakın mesafeler 
içinde bulunma 

-Eğer su atılacak alan içinde yakalınırsan, 
helikopter veya uçak istikametinde 
yüzükoyun yat ve el aletlerini zeminde 
vucudundan uzakta olacak şekilde tut 

Toz -Aşırı toza maruz kalmaktan sakın 

- Gözlerini korumak için koruyucu gözlük ile 
maske ve elbiseler kullan  

Gürültü -Aşırı sesin olduğu yerlerden sakın 

-Eğer var ise ses önleyici kulak koruyucu 
kullan 

 

Size zarar verebilecek ekipman ve araçların dağılımı aşağıdaki Şekil 1.2 de görülebilir: 
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İşyeri Tehlikeleri 

 

Durumsal farkındalık, iş süresince muhafaza edilmelidir. Belli zaman dilimi için güvenli olan 
durumlar yangın davranışındaki değişiklik ya da zemindeki ekiplerin konumlarındaki 
değişiklik nedeniyle sonraki bir zaman diliminde güvensiz bir hal alabilir. 

 

İnsan faktörünün ortaya koyacağı kazaların önlenmesi bağlamında özel ek kontrol tedbirleri 
gerekebilir. 

 

Table 4: Operational hazards and control measures 

İşletme kazaları Kontrol tedbirleri  

Мetabolik ısı yüklenmesi (ağır çalışmadan 
oluşan vucud ısısı) 

-Uygun personel koruyucu ekipmanlarının 
kullanımı (yanmaz kumaştan imal edilmiş 
ve ağır malzeme kullanılmamış)  

- Denetimli molalar 

-Görev değişimi ve aşırı iş yükünün 
paylaşımı 

-Bol su tüketme 

-İyi düzeyde fiziksel uygunluk 

Dehidrasyon (Sıvı kaybı) -Bol miktarda güvenilir/temiz içme suyu 
tüketme (saatte an azından 1 litre) 
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Sıcaklık hastalıkları:  

-Ağır işten dolayı aşırı vucud ısısı 

-Yüksek hava sıcaklığı 

-Radyant ısı 

-Çalışmaya başlamadan önce sıvı almak 

-Çalışma hızını ayarlamak ve işi 
paylaşmak, mola vermek 

-Uygun personel koruyucu ekipmanları 
kullanılmalı 

-Radyant ısıya maruz kalınması azaltmalı 

-Giysiler gevşetilmeli 

-Sık aralıklarla su tüketilmeli 

Yangının yukarısında bir tepe üzerinde 
bulunma: 

-Duman, ısı, hızlı yangın yayılma oranı, 
nokta yangınları 

- Yangının yukarısında bir yerde 
bulunmaktan kaçınmalı 

-LACES uygulanmalı 

Yangının aşağısında bir tepe üzerinde 
bulunma: 

-Kayalar, yanan ve aşağı doğru yuvarlanan 
kütükler sizin için nokta yangınları 
oluşturabilir 

-Aşağıdan yangının gözetlenmesine devam 
edilmeli ve aşağıya doğru materyal 
yuvarlanmalarına dikkat edilmeli 

-Yuvarlanan materyalleri yakalamak için 
düzgün siperler-oyuklar inşa edilmeli 

Zayıf haberleşme: 

-Görevler/yönergeler anlaşılmamış 

-Haberleşme ağı meşgul/kayıp 

-Herkesle iletişime geçememek 

-Yönetici, takım ve iş arkadaşı ile iletişimde 
olunmalı 

-Görevleri anladığınızdan emin ol, sorgula 
ve açıklığa kavuştur. 

-İletişim planını anladığınızdan emin olun: 
kanallar/frekanslar 

-Telsizini koru ve yeterli bataryasının 
olduğundan emin ol 

-Yalnız bir şekilde çalışma  

İnsan faktörleri: 

-Medikal durumlar 

-Yetenekler 

-Stress 

-Performansını etkileyecek herhangi bir 
medikal ya da fiziksel durumdan yöneticini 
haberdar et 

-Fiziksel uygunluk 

-Eğitim ve hazırlanma 

-Üstesinden gelemeyeceğin herhangi bir 
görev için yöneticiyi bilgilendir/çalışma ve 
ekip arkadaş(lar)ından yardım sağla 

Dumanlı ve stresli çalışma ortamlarında 
uzun süreli ağır işlerden kaynaklanan 
yorulmalar: 

-Kısa dönem 

-Uzun dönem 

-Kendini ayarla (enerjini muhafaza et) 

-Ekip içinde görev değişikliği yap ve işleri 
paylaş 

-Düzenli molalar ver, su ve yiyecek 

Yeterli uyku 

Sürüşten kaçın 

Ağır yükleri kaldırmadan kaynaklanan 
zararlar ve incinmeler 

-Elle taşıma eğitimi 

-Fiziksel uygunluk/yeterlilik 

-Ekiple görevleri paylaşma 

 

2. Risk management: risk evaluation and implementation of control measures 

Daha önce risk değerlendirmesinde 5 adım tarif edilmiştir. 
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Adım 1 Tehlikeleri belirleyin 

Adım 2 Kimin zarar göreceğine ve nasıl gerçekleşeceğine karar verin 

Adım 3 Riskleri değerlendir ve Alınacak önlemlere kara ver 

Adım 4 Tespitlerini kaydet ve bunları uygula 

Adım 5 Değerlendirmelerini tekrar gözden geçir ve gerekirse güncelle 

 

İlk 2 aşama tamamlandığında sonra risk seviyelerinin tespiti için çeşitli işlemler 
bulunmaktadır. Bazı gelişmiş risk değerlendirme prosedürlerine sahip şirketlerde olduğu 
üzere örgütsel prosedürlerin takip edilmesi önemlidir. Bununla birlikte basit bir risk 
değerlendirme süreci örneği aşağıda verilmiştir: 

 

Her bir tehlike için: 
 
1. Gerçekleşme olasılığını tanımla: Düşük, Orta veya Yüksek 
 
2. Etkilerinin ne kadar ciddi olabileceğini ortaya koy: Düşük, Orta veya Yüksek 
 
Ardından olasılığını ve önem derecesini düşük, orta veya yüksek olacak şekilde birleştirir. 
Bazı örnekler aşağıda verilmiştir. 

 

 Yüksek olasılık ve yüksek önem derecesi hemen dikkat alınması gereken yüksek 
riski oluşturacaktır. 

 Düşük olasılık ve orta önem derecesi orta risk olabilir.  

 Düşükolasılık ve düşük önem derecesi düşük risk olabilir.  

 

Bu süreç ele alınması gereken risklerin hemen önceliklendirilmesine imkan verir. 

 

Önlemler veya tedbirlerdaha sonra uygulanabilir ve risk yeniden değerlendirilebilir. Eğer risk 
kabul edilebilir ise göreve devam edilebilir. Eğer değilse, görev  önlemleri sonra uygulanan 
ve risk yeniden değerlendirilebilir. Risk artık kabul edilebilir ise görev devam edebilir. Görev, 
yapılacak vazifeye yakın ve güvenli bir yoldan yapılacağı zamana kadar ifa edilmemelidir. 

 

Dinamik bir risk değerlendirme sürecinde bu süreci tanımlayan bir başka yol  uygun olabilir: 

 

Adım 1 Bilgileri topla 

Adım 2 Risk değerlendirmesi 

Adım 3 Risk kontrolü 

Adım 4 Karar noktası 

Adım 5 Değerlendirme  

 

Kullanılan fiili sürece yargı yetkisine sahip bir kuruluş tarafından karar verilmelidir. Aynı 
zamanda iş yerinde uygulanabilir yasalarla ilgili olmalıdır. 
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Araçlar, Taktikler ve Yangın Davranışı 

 

Alev uzunluğu yangın şiddetinin temsilinde faydalı bir şekilde kullanılabilir. Bunun için ise, 
riski azaltma yollarından biri olarak farklı alev uzunluklarında kullanılacak uygun araçlar ve 
taktiklerin neler olduğunun anlaşılması gerekir. Tablo 5'e bakınız. 

 

Tablo 5. Araçlar, taktikler ve yangın davranışı 

 

Alev Boyu (m) Anlamı 

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 

 

 

Güvenlik konusu farklı alev uzunlukları önemini kavranması ve uygun araçlar ve taktiklerin 
uygulanmasıdır. Bu yaklaşım tehlikeyi azaltabileceği gibi ısı çarpması ve radyant ısıya 
maruz kalınmasını da azaltır. Isı doğrusal bir şekilde yayılmakta ve mesafe ile önemli bir 
şekilde düşmektedir bu yüzden işçilerin daha güvenli bir şekilde çalışmasında yangından ve 
büyük alevlerden daha da uzak kalmaya gereksinimleri olmaktadır. 

 

Personel Koruyucu Ekipmanlar (PKE) 

Avrupa Birliği genelinde işçilere yönelik tehlike oluşturan durumlar için uygun kişisel 
koruyucu donanımları temin etmek işverenler için yasal bir zorunluluktur. Bütün takım 
üyelerinin yeterli ölçüde kişisel koruyucu ekipman ile donatılmış olması gerekir. Uygun ve 
güvenli bir şekilde giyinilmediği müddetçe kimse bir yangına katılmalıdır. 
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Şekil 2.1. Personel koruyucu ekipman  

Personel koruyucu ekipmanların kişiyi koruması gerekeceği durumlar: 

 - Fiziksel yaralanma - çizik, sıyrık ve doğrudan yanıklar 

 - Radyant ısıya maruz kalma 

 - Vucüt sıcaklığının yükselmesi 

 

Burada olması gereken, yangına karşı tam dayanıklı bir giysi doğrudan ısı ve yanmalara 
karşı iyi bir koruma sağlarken, vücut sıcaklığının kaçışını engelleyip çok çabuk bir şekilde 
sıcaklık stresine de neden olmayacak bir biçimde dengenin olmasıdır. bu tip bir korumanın 
aynı zamanda örneğin, bir tam yangına dayanıklı elbise, doğrudan ısı ve yanıklar çok iyi 
koruma sağlar, koruma tipi bir denge gerektirir, ama çok hızlı bir şekilde vücut ısı kaçmak 
için izin vermeyerek ısı strese neden olabilir. Kulak/göz gibi organların korunması için 
gerektiğinde ilave personel koruyucu ekipman sağlanmalıdır. 

 

Diğer uçta, şort ve bir atlet vücut ısı birikmesini en aza indirmecektir ancak bunları giyen kişi 
yanık ve çizik riski ile karşı karşıyadır. 

 

Tavsiye edilen Giyim 
Yangın işçilerinin giyiminde olması gerekenler: 
 

 • Güvenlik kaskı ve boyun koruyucu kumaş (aynı zamanda radyant ısıdan korur) 
 • Uzun kollu kalın tişört ve kalın kumaştan pantolon veya yangına dayanıklı tulum 
 • Deri veya uygun nitelikte çizmeler ile birlikte yün çorap 

Kask 

Koruyucu Gözlük 

Duman Maskesi 

Su Şişesi 

Dayanıklı Deri 

Ayakkabılar 

İş Kıyafetleri Bütün Vücut 

Koruması 
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 • Yünlü veya pamuklu iç çamaşırları 
 • Pantolon bacakları ve gömlek kolları ya da boyunları açık bırakılabilmeli. Bu 
havanın dolaşımını sağlamakla birlikte, terin buharlaşmasını sağlayarak vücut ısısının 
tehlikeli bir şekilde aşırı yükselmesini de önleyecektir. 

 

Giyim 

 

Yün, yangına dayanıklı pamuk veya özel yangına dayanıklı malzeme, yangın işçilerinin 
giyimi için en iyisidir. 

 

Çoğu sentetik kumaşlar vücut ısısının kaçmasına izin vermez veısıya maruz kaldıklarında 
erir veya tutuşabilirler. 

 

The thickness of material is the main factor in reducing the amount of radiated heat 

transmitted to the body. Layers of clothing and the air pockets between the layers can 

create a similar barrier. 

 
Malzemenin kalınlığı yayılan ısının gövdeye aktarımın miktarının azaltılmasında önemli bir 
faktördür. Giyim katmanları ve katmanlar arasındaki hava boşlukları benzer bir bariyer 
oluşturmaktadır. 

 

Gevşek dokunmuş kumaşlar (örneğin yünden) radyant ısı yalıtımını iyi sağlar ve vücut ısısının 
dolaşımını müsade ederler. 

 
Sıkıca dokunmuş kumaşlar (e.g. kot kumaş), radyan ısı için kötü yalıtkandırlar ve vücut ısısının 
dolaşımında da kötüdürler. Bununla birlikte yıpranma ve yırtılmaya karşı dayanıklıdırlar. 

 

Dikkate alınması gereken ek öğeler: 

• Gürültülü bir ortamda çalışıldığında ses koruyucu gereklidir (örneğin pompanın, güç 
ekipmanlarının, ağır makine veya hava raçlarının yakın çevresinde). 

• Toz gözlüğü ve toz maskesi özellikle dumanlı, küllü ve tozlu şartlardaki soğutma 
işlemleri sırasında yangın işçilerinin kötü çalışma ortamı şartlarındaki rahatsızlıkları 
azaltır 

• El Aletleri ile çalışırken veya soğutma işlemleri sırasında eldiven gerekli olabilir. 

 

Not: Yüz ve ellerin dış yüzeylerinde önemli ısı sensörleri bulunmaktadır. 

 

• Yangın işçileri yüzleri ve ellerinin dış yüzeyleri için sıcaklığını çok fazla 
olduğu durumlarda derhal geri çekilmelidirler.  

• Bu parçaların kaplı olması yangın işçileri için önemli olan bu sensörleri 
kullanamamalarına neden olacaktır. 

• Soğuk ortamlarda çalışırken(örneğin yüksek ülkelerde veya geceleri)  sıcak 
tutacak ek giysiler (örneğin yünden nomeks elbise, kar maskesi ve eldiven) 
gerekli olabilir. 

• Yangın işçilerinin arıtılmış su şişeleri taşımaları özellikle uzak alanlarda 
çalışırlarken biyolojik patojenlerden sakınmaları için gereklidir. 

 

• Ekstra elbise ve yüksek enerjili yiyeceğin bulunduğu küçük bir sırt çantası 
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uzak bölgelerde  önemli bir süre bulunacak işçiler için düşünülmelidir. 

• Bir kit çantası, kişisel koruyucu ekipman için gerekli olabilir. 

 
Elbiselerde içermesi tavsiye edilmeyenler: 

• Naylon ya da yangına dayanıklı olmayan sentetik giysiler 

• Şort ve kısa kollu gömlekler 

•  Alt katmanı olmayan düz pamuk tulumlar 

• Teri emen ve deriden buharlaşmasını engelleyen giysiler 

• Normal hareketleri kısıtlayan giysiler 

• Metabolik ısıyı arttıran giysiler 
 

Korumada dengeleme 

 

Koruyucu yıpranmış öğeler ile maruziyet düzeyi arasındaki denge, yangın işçilerine güvenli 
ve etkili çalışma imkanı sağlar. 

 

Radyant ısının aşırı düzeylerde olduğu durumlarda daha güvenli bir mesafeye çekil. 

 

Koruyucu giysi düzeyinin artırılması metabolik aşırı ısınmasına neden ve daha fazla risk 
altında kişiyi yerleştirmek olasıdır. 

 

Koruyucu giysilerin düzeyindeki artış, metabolik sıcaklığın artmasına ve kişiyi daha büyük bir 
riske sokmaktadır.  

 

• Ateşten olan mesafenin artması, radyant ısının etkilerini azaltır 

• İş rotasyonu ve düzenli aralar, metabolik ısı birikimini azaltır 

• Bir orman yangınındaki potansiyel tehlikeler , yapısal yangınlardaki 
mücadelerden farklıdır, uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın, 

 

Zindelik 

 

Çeşitli tehlikelerden kaynaklanan riskler, personelin uygun bir fiziksel seviyeside olması ile 
azalır. Gerekli olacak fiziksel uygunluk seviyesi işveren kuruluş tarafından belirlenecektir. 
Ancak el aletleri ile yangın hattının inşası gibi sert fiziksel iş ve işlemler genellikle engebeli 
dağlık arazi yapılmakta olduğundan genellikle spor yüksek düzeyde fiziksel zindeliği 
gerektirmektedir. 

 

Fiziksel uygunluk düzeyi aynı zamanda bireylerin duman, karbonmonoksit, stres ve ısı 
çarpması gibi yangınla ilgili tehlikelerin üstesinden gelmesini etkiler. Ayrıca, fiziksel olarak iyi 
durumda olan bir kişinin de yük kaldırmadan kaynaklanacak yorgunluk ve yaralanmalara 
maruz kalma olasılığı daha azdır. 

 

Hızla yaklaşan bir yangından bir güvenlik bölgesine kaçmak da aynı zamanda zindelik ile 
alakalıdır. 

 

Kapana kısılma / üzerinden yangın geçmede sağkalma faaliyetleri 

 

Kapana kısılma ve üzerinden yangının geçmesinden sakınmaya yönelik tüm teşebbüsler 
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başarısız olduğunda, güvenli bölgeye kaçışın mümkün olmadığı zamanlarda bazı acil 
hayatta kalma teknikleri bulunmaktadır. Bu teknikler sadece son çare olarak kullanılmalıdır. 

 

Kapana kısılmadaki radyant ısı ve üzerinden yangının geçmesi durumları en büyük tehdittir. 
Yayılan ısı doğrusal bir şekilde yayılır. Maruz kaldığınız yangın şiddeti zemine yakın 
olduğunuzda daha azdır.  yangın yoğunluğu zemine daha az yakındır için. Taze hava cepleri 
de ayrıca yere yakın yerlerde bulunabilir. 

 

Bu sebeple gerçekleştirilecek eylem, mümkün olduğunca sert bir bariyerin arkasında ve 
yanıcı materyalin bulunmadığı alçak bir sığınak aramaktır. Havayolları ve maruz kalan deri 
de mümkün olduğu kadar korunmalıdır. Hendekler, devrilmiş bir ağacın gövdesinin arka 
kısmı veya suyun içinde uygun bir derinlik uygun yerler olabilirler. Bu tür bir hendek olarak 
ya da büyük bir düşen bir ağacın gövde arkasındaki yerler ya da uygun derinlikte su içinde, 
uygun olabilir. Hayatta kalmana yardımcı olacak bu yerdeısıya maruz kalmayı en aza 
indirebilmek için yangın tamamen geçene kadar beklemen gerekir. 

 

Bireylerin doğrudan zeminde ayakta veya araç içinde, yangın tarafından tehdid edildiği 
zaman acil hayatta kalma eylemleri aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

 

Şekil 2.2. Zeminde personel güvenliği-acil durum 
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Şekil 2.3. Araç içinde personel güvenliği - acil durum 

 

 

3. İlk Yardım Bilinci 

 

Avrupa Birliği mevzuatı işverenlere çalışanlarının ilk yardım ihtiyaçlarının değerlendirmesini 
yapmalarını ve ilk yardımın etkili bir şekilde yapılmasını sağlamaları görevini koyar 

 

İlk yardım bir yaralanma ya da ani hastalık durumunda tedavi için kabul edilen ilkelerin 
mevcut malzemeler ve olanaklar kullanılarak uygulanmasıdır. Bu nitelikli tıbbi yardım yaralı 
veya hasta kişinin tedavisi için ileri değerlendirme ve tedavi işlemi mümkün olana kadar 
onaylanmış bir yöntemdir. 

 

İlk yardım tedavisinin bir kazazedeye uygulanması: 

• Hayatını koruma 

• Durumun kötüleşmesini önleme 

• İyileşmesini destekleme 
 

 
İlk yardım gerektiren kazalar ve hastalıklar kırsal yangın söndürme çalışmaları sırasında 
oluşabilir. Geçerli bir sertifikadan tanınmış ilk yardım otoritelerine kadar ilkyardım becerileri 
ve eğitimi almak esastır. 

 

Kazazedeye müdahale ederken sorumluluklarınız: 

• Durumu değerlendir 

• Acı durumunu tanımla 

• Acil yardım tedavisini uygula 

• Gerekirse daha fazla tıbbi yardım sağla 
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Belirli yönleriyle, kırsal yangınlarda ihtiyaç duyulması muhtemel ilk yardım 

uygulamaları: 

• Durum değerlendirmesi 

• Hasta değerlendirmesi 

• Canlandırma 
 

Ve tedavi için... 

 

Yanmalar Kanama Gazdeki yabancı cisimler 

Kırıklar Güneş çarpması Isı çarpması 

Hipotermi Duman soluma Yumuşak doku zedelenmeleri 

 

Tıbbi müdahale yangınlardaki tüm yaralanmalar için verilmelidir 

 

• Hasta yangın işçileri yangın alanında uzaklaştırılmalıdır. 

• Yangın yönetimi yangınlarda tüm yaralanma ya da hastalanma gibi 
durumlardan haberdar edilmelidir 

• Yaralı isimleri radyoda verilmemelidir 

 
Yukarıdaki tıbbi durumların çoğu, normal ilk yardım eğitimini içermelidir. Yangın yönetiminde 
yer alan kişilerin daha fazla uzman ihtiyaçları için bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bu 
durumlar genellikle sıcak hava sıcaklıkları, radyant ısıya maruz kalma ve özellikle ağır 
çalışma sonucu oluşan iç vücut ısı gibi koşulların kombinasyonu nedeniyle oluşurlar. 

Isı rahatsızlıkları 

 

Isı rahatsızlıkları üç aşamaya sahiptir - ısı stresi, ısı bitkinliği ve ısı çarpması. Bunlar yangın 
işçilerini en fazla etkileyen koşullardır. Bunlar sadece fiziksel sağlıklarını etkilemeyip, 
işlerindeki kararlarınıyeteneklerini de etkilemektedir.  

 

• Isı stresi belirtilerini izleyin ve yangın alanında erken davranın. 

• Isıdan etkilenen kişinin soğutulması önceliktir 

Isı stresi (1. Aşama) 

 

Farkedilmeyen yada tedavi edilmeyen ısı stresi yangın işçilerinin performansını hızlı bir 
şekilde düşürecektir. 

 

Vücut sıcaklığını kan dolaşımı ve terleme yoluyla kontrol eder. Kalp atış hızı artar ve kan 
deriye yakın pompalanır (yüz kızarır) ve vücut terler. Ter buharlaşarak vücuttan ısıyı çeker 
çünkü buharlaşma ısı gerektirir ve bu yüzden de vücut soğutulur. 

 

Her kişinin ısı düzenlenmesine karşı farklı yanıt verme yeteneği vardır çünkü her bir kişi 
ısının düzenlenmesinde ayrı bir yeteneğe sahiptir  

 

Fiziksel olarak zinde olan yangın işçileri genellikle ısı stresine daha toleranslıdır. Yangın 
işçilerinin ısı stresi uyarılarının işaretlerine karşı dikkatli olmaları gerekir. 

 



  Sayfa 25 

Isı stresinin anlaşılmasında: 

•  Yüzün kızarması 

•  Yorgunluk 

• Terleme 

• Baş dönmesi 

•  Zayıflık 

• Mide bulantısı 

 
Isı stresi yeterince erken tanınır ve uygun önlemler alınırsa, kişi hızla iyileşir. 

 

• Isı stresi anlaşılmazsa, yangın işçisi ısı bitkinliği aşamasına taşınacaktır. 

•  Elbiselerini gevşetme, su ile serinletme, pervane ile serinletme kişinin 
buharlaşma ile serinlemesini sağlar 

Isı bitkinliği (2. Aşama) 

 

Isı stresi tedavi edilmezse ve ağır çalışma devam ederse,ısı bitkinliği durumuna doğru 
kötüleşebilir. 

 

If heat stress is not remedied and hard work continues, the condition can 

deteriorate into heat exhaustion. 

 

Beyin vücudun aşırı ısınmasını anladığında vücut fonksiyonlarını yavaşlatır ve belirtiler değişir. 

 

Bu durumda hasta: 

• Zayıf nabız (kan basıncı düşer) 

•  Rutubetli cilt (terleme) 

• Sığ nefes (nefes alıp verme oranı artar) 

• Soluk yüzü (düşük kan basıncı sonucu) 

• Yavaş tepkiler 
 

Bu kişi hastadır ve dinlenmek ve iyileşmek için yangın alanından uzaklaştırılması ve tıbbi 
yardım alması gerekir. Elbiselerini gevşetme, su ile serinletme, pervane ile serinletme kişinin 
buharlaşma ile serinlemesini sağlar. 

Isı çarpması (3. Aşama) 

 

Isı bitkinliği anlaşılmaz ve tedavi edilmezse bu durumda kişi sıcak çarpması durumuna 
geçer. 

 

Düzenleyici sistem artık vücudun aşırı ısınmasının üstesinden gelemez, beyin etkilenir ve 
vücudu soğutma talimatlarını sona erdirir. 

 

Vücudun düzenleyici sistem başarısız olduğunda ve aşağıdaki belirtiler görüldüğünde: 

 

• Hızlı ve güçlü nabız (artan kalp hızı) 
• Sıcak, kuru cilt (sıvı kaybı - terleme yok) 
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• Yüksek sıcaklık (vücut ısısı kontrol edilmez) 
• Yüz kızarması (artan dolaşım ve sıcaklık) 
• Baş ağrısı ve baş dönmesi 
• Kişinin sinirli, şaşkın, ilgisiz ve bilincini kaybetmiş olması muhtemeldir. 
 

ACİL TIBBİ MÜDAHALE ZORUNLUDUR 

 Bu kişi, sıcak, kuru ve ciddi bir durumda ise 

 Başlangıç tedavisi olarak elbiselerini gevşetme, su ve fan ile serinletme 
yoluyla buharlaşmayı artırmak ve böylelikle serinlemesini sağlamak için 

 ACİL tıbbi yardım gereklidir 

 Tıbbi tedavi başlatılmadan önce tahliye teşebbüs edilmemelidir çünkü vücut 
derhal soğutulmalıdır. 

Yanıklar 

Yanığın, derinliği, boyutu ve şiddeti değişir ve altta yatan dokuların yanı sıra cilde zarar 
verebilir. 

 

Yanıklar bir ısı kaynağı ile doğrudan temas ya da radyan ısıya maruz kalma sonucu olabilir. 
Bir yanık sonrasında acil tehlikeler deri ve altındaki dokuların yanmaya devamı ve şoktur. 

 

Yanmış alan hemen soğutulmalıdır ve hasta şok belirtileri için izlenmelidir. 

• Yangın işçileri onaylanmış kişisel koruyucu ekipman giymek 
mecburiyetindedir. 
• Tüm yanıklar yanıktan hemen sonra en az 10 dakika su ile soğutma 
gerektirir ve hemen ardından doktor müdahalesi ister. 
 

Sıvı kaybı 

 

Vücudun soğutma sistemi terlemeyi içerir. 

 

Kişilerin aynı ölçüde su kaybına tepkileri farklıdır çünkü insanlar ısıyı düzenlemede farklı 
yeteneklere sahiptirler  

 

Fiziksel olarak formda olan yangın işçilerinin ısı stresine karşı daha büyük toleransları vardır.  

 

Sıvı kaybı, terleme yoluyla kaybedilen sıvının düzenli olarak değiştirilmemesi sonucu 
gerçekleşecektir. Yangın ortamında çalışılırken bunun önemi açıktır. 

 

• Düzenli olarak su tüketin - sıvı kaybını önlemek için her zaman ihtiyaç 

duyduğunuzdan daha fazla su için - bunu yapmazsanız, bu durum 

vücut sıcaklığınızın aşırı yükselmesi ve ısı kaynaklı rahatsızlıklara 

neden olur 

• Ekstrem yangın tehlikesi günlerinde, sıvı kaybın arttığında......... 

• Susuzluğunu önlemek için sıvı tüket 

 

Susuzluğun, vücudunun ne kadar suya ihtiyacı olduğunun doğru bir göstergesi değildir - sıvı 
kaybı ile su ihtiyacı hissi arasında bir gecikme zamanı vardır. 
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• Sıvı kaybının etkilerine, sen farkına varmadan maruz kalabilirsin 

• Ne zaman terleyeceğinizi biliyorsunuz - Siz bunu vücudunuzun ne 

kadar sıvıya ihtiyacı olduğunun bir göstergesi larak kullanabilirsiniz. 

 

Yangın ortamında sık sık sıvıları değiştirmeniz gerekmektedir. 

• Her 15 dakikada bir 150-200 ml'lik sıvıya ihtiyaç duyarsınız (bireysel 

metabolizmaya göre değişir) 

• El aletlerini kullanıyorsanız, sıvı ihtiyacınızı her 15 dakika için 300 ml 

olarak arttırabilirsiniz  

• Normal suyunu tekrardan kazan  
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Appendix A. Safety procedures 

 

Another key safety response to potentially dangerous situations is to embed the 

LACES process in working practices. LACES stands for: 

Lookouts placed where they can see the fireline, the fire and the teams that are 

working. They should be experienced and able to keep the team constantly up-to-date 

on the progress of the fire and its potential to change, as well as recognise 

and anticipate dangerous fire situations. 

Awareness of what is happening with the fire and other activities, must be maintained 

at all times. Be aware of changes in the weather, where the fire is in relation to different 

slopes, aspects and fuels. Be aware of the danger zones around machinery 

and equipment. Be aware of the condition of your buddy and team mates. 

Communications by word of mouth, hand signals, radios, between team members, 

supervisors and incident commanders are all important. Have a back-up plan should 

radios fail or are out of range and check the radio frequencies to be used. It can be 

very noisy on the fireline. The distance between personnel may need to be reduced to 

maintain good communications among the team, especially in difficult situations. 

Escape routes Have 2 routes planned and scouted out before commencing 

operations. Time how long the evacuation will take at a walking pace. Evaluate rate of 

spread and make sure there is enough time to walk to the safety zone. Work out the 

trigger point for leaving the fireline and going to the safety zone. Give alarm early not 

late. The escape routes should avoid going uphill. Everyone on the fireline must know 

the plan and what is expected of them. Everyone must know what the trigger 

to evacuate is. Mark routes for access during the day and night. 

Safety zones identified, assessed and prepared as necessary. Area should be big 

enough that you can survive without a fire shelter. You can use previously burned 

ground and work keeping “one foot on the black”. Use natural features: lee slopes, 

rocky areas, places with low fuel loads, lakes and ponds, recently felled and cleared 

areas in forests, roads and helicopter landing sites. Clear these sites of vegetation as 

much as possible bearing in mind the location of the fire and the speed that the fire is 

moving towards the location. 

Take account of fire behaviour when working out the acceptable size and location of 

the safety zone. On flat ground with no wind the minimum distance between each 

person and the fire is four times flame height. This distance should be maintained all 

around the safety zone. Larger safety zones are required if the location is upslope or 

upwind of the fire or if it is in an area with heavy fuel loads. Avoid locations in steep 

narrow valleys, or ones that need an uphill escape route. 

 

In an emergency, while on the escape route, all non-essential equipment should 

be discarded. Essential equipment to keep includes your hand-tool, some water, 

radio and fire shelter if provided. Keep as low as possible and protect airways and 

exposed skin. 

 

The appropriate size of safety zone varies with flame length of the fire to allow people 

sufficient distance for the radiant heat to dissipate. If the convection column of a fire is 

pointed at an area, because of wind or slope influences, then the separation distances 

are greater. See Table 5 below showing minimum distances in the absence of wind 

and slope influences. 
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Tablo 5: Alev uzunluğu ve güvenli alan ölçüleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standart güvenlik prosedürleri  için bazı diğer örnekler aşağıda verilmiştir.  

“Dikkatli olmak - Avustralyalıya özgü” 

 

W  Hava halleri, yangın davranışı üzerine baskın ise bilgilendirmeye devam et  

A  Tüm eylemler mevcut ve beklenen yangın davranışına dayanmalı 

T  En az 2 güvenli kaçış güzergahını dene 

C  Ekibinle, patronunla ve yakın ekiplerle iletişimi muhafaza et 

H  Ağır ince yanıcı maddeler ve dik eğimlerdeki tehlikeye karşı dikkatli ol 

O  Rüzgar hızı ve yönündeki, nemlilikteki ve bulutluluktaki değişimleri gözlemle 

U  Emirlerini anla ve anlamış olduğundan emin ol 

T  Bulunduğun durum kritik olmadan önce sağlıklı düşün, tetikte ol ve kararlı bir biçimde 
davran 

 

“10 Standart Yangın Emiri - USA” 

 

F  Yangına karşı saldır fakat güvenliğin herşeyden önce geldiğini sağla 

I  Bütün faaliyetleri beklenen ve mevcut yangın davranışına bağlı olarak başlat 

R  Mevcut hava durumunun farkında ol ve hava tahminlerini edin 

E  Verilen yönergeleri sağla ve anlamış ol  

O  Yangının mevcut durumu hakkında bilgi edin 

R  Takım üyeleri, yöneticin ve yakın güçlerle iletişimde kal 

D  Güvenlikli bölgeleri ve kaçış güzergahlarını belirle  

E  Potansiyel tehlikeli koşullarda gözetlemeyi tesis et 

R  Hemen her zaman kontrolde kal 

S  Sakin kal, sağlıklı düşün ve kararlı bir şekilde davran 

 

 

Alev uzunluğu (m) Ayrım mesafesi (m) 

3 12 

5 20 

10 40 

15 60 

20 80 

30 120 

60 240 



18 Situations that you should “Watchout” for (USA) 

 

Dikkat etmeniz gerekenler 18 durum (ABD) için 

 
1. Gözlemlenmemiş veya büyüklüğü belirlenmemiş bir yangındasınız 
2. Gün ışığında görmediğiniz bir ülkedesiniz 
3. Güvenlik bölgeleri ve kaçış yolları tespit edilmemiştir 
4. Yangın davranışını etkileyebilecek yerel hava halleri  ve diğer faktörlere yabancı olmak 
5. Strateji, taktik ve tehlikeler ile ilgili bilgilendirilmemiş olmak 
6. Talimatların ve görevlendirmelerin açık ve net değil 
7. Takım üyeleri, yöneticin ve yakın güçlerle iletişim içinde değilsin 
8. Güvenli bir başlanıç noktası olmadan yangın hattı inşa ediyorsun 
9. Yukarında olan bir yangına karşı aşağıda yangın hattı inşa ediyorsun 
10. Yangına cephesel müdahalede bulunmaya teşebbüs ediyorsun 
11. Sen ve yangınla aranda yanmamış materyal bulunmakta 
12. Ana ateşi göremiyorsun ve herhangi bir kimse ile ilteişim içinde değilsin 
13. Bir yamaç üzerindesin ve yuvarlanan materyaller aşağıda yanıcı maddeleri tutuşturabilir 
14. Havanın gittikçe sıcak ve kurak olduğunun farkına var 
15. Rüzgarda bir artış olduğu ya da yönünde bir değişiklik olduğunu hisset 
16. Yangın hattı boyunca sık nokta yangınları ile karşılaşıyorsun 
17. Arazi ve yakıtların sizin güvenlik bir bölgeye ve kaçmanızı güçleştirdiğinin farkında ol 
18. Yangın işçilerinin yangın hattında uyuyor olduğunu farket 
 
Dikkat edilmesi gereken koşulların herbiri, sizin tarafınızdan uygun kontrol tedbirlerinin 
uygulanmasına ihtiyaç duymaktadır. 

 

Kaynaklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Sayfa 31 

 

 

 

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 


