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Ünite EF2: Eğitim: Yangınlarla Mücadelede Kullanılan Taktik ve  

 Tekniklerin Uygulanması 

 

Giriş 

 

Bu eğitim dokümanları, EuroFire Seviye 2 yeterlik standardı “EF2 Yangınlarla Mücadelede 
Kullanılan Taktik ve Tekniklerin Uygulaması”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 40-50 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. 

 

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

1. Yangın davranışını anlayacak, 

2. Yangınların kontrol altına alınabilmesi için söndürme tekniklerini uygulayabileceksiniz  

 

Anahtar kelime ve terimler: 

 

Koy(lar), Yangın Kontrol Hattı, Tepe Yangını, Doğrudan Müdahale, Yan Yangını, 
Parmak(lar) Yangın Davranışı, Yangın Tehlikesi, Yangın Hava Halleri, Yangın Çevresi, 
Yangın Riski, Yanıcı Maddeler, Yangın Şiddeti, Yangın Harekat Destek Birimi (Yangın 
Koordinasyon Birimi), Yangın Tipi, Alev Uzunluğu, Yangına Yandan Müdahale, Toprak 
Yangını, Baş Yangını, Arka Yangını, Dolaylı Müdahale, Yangın Başlama Noktası, Yayılma 
Oranı, Kor Halinde Yanma, Nokta Yangınları, Örtü Yangını, Topoğrafya, Orman Yangını. 

 

 

1. Yangın Davranışını Anlama 

 

Kontrolsüz Orman Yangını 

 

Ormanlık alanlarla birlikte çalı, çayır ve turbalık alanları içine alan her türlü bitki örtüsü ile 
kaplı alanlarla, tarımsal alanlar ve insanlara ait yapıları yakan, kırsal ve yerleş im birimlerinde 
etkili olan kontrolsüz yangınlara denir. 
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Yangınla mücadele çalışmalarına başlamadan önce, yangının oluşmasını sağlayan temel 
fiziksel süreçler ile yangın davranışında farklılıklar oluşturan çevresel faktörleri anlamak 
önemlidir. 

 

Yangın Üçgeni 

 

Yangın üçgeni, bir yangının başlaması için gerekli olan üç elementin oluşturduğu 
kombinasyondur. Yangın üçgeninden bir elementin ayrılması, yangının sönmesine neden 
olacaktır. 

 

- Oksijen – Yangının meydana geldiği alanda her zaman doğal olarak bulunabilir ve 

yanıcı maddenin tutuşması için gerekli olan hava bileşenidir. Rüzgar şeklindeki hava 

akımı yangın davranışının şekillenmesinde kritik rol oynar. 

 

- Tutuşma Sıcaklığı – Yangının oluşmasında, yanıcı maddelerdeki gaz salınımını 

sağlamak için gerekli enerjidir. Yanıcı maddeler, birçok farklı yoldan ısıtılarak 

tutuşma sıcaklığına ulaştırılabilir. 

 

- Yanıcı Madde –Yanmaya elverişli her türlü yanabilir maddedir. Yanıcı maddenin tipi, 

miktarı, istiflenme düzeni-dağılımı ve nem içeriği yangın davranışını etkiler. 

 

  

 

 

Şekil 1.1 Yangın Üçgeni 

 

 

 

 

OKSİJEN 

(HAVA) 

YANICI MADDE 

TUTUŞMA 

SICAKLIĞI 
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Isı Transferi 

 

Yangında meydana gelen ısı, bir yanıcı maddeden diğerine konveksiyon, radyasyon ve 
kondüksiyon yolu ile taşınır. 

 

- Konveksiyon – Isının hava içindeki hareketidir. Bir orman yangını terimi olarak 

konveksiyon, alevlerin önünde yana doğru giden ve yukarıya doğru hava ile yükselen 
ısıdır. Konveksiyon orman yangınlarındaki ısı transfer yollarının en önemlisidir. 
Çünkü, ısınan gazlar yangının önündeki yanıcı maddeleri kurutarak, diğer yanıcı 
maddelerin tutuşma sıcaklığına ulaşmasını kolaylaştırır ve yangının daha hızlı 
büyümesine sebep olabilir. 

 

 

Şekil 1.2 Konveksiyon 

 

- Radyasyon – Isının tek bir kaynaktan, tüm yönlere dalgalar ve ışıma yolu ile 

taşınmasıdır. Yanan bir yanıcı madde çevresindeki yanmamış diğer yanıcı maddeleri 
her yönden ısıtarak, ön ısınmalarını gerçekleştirir. Güneş, bir radyant ısı kaynağıdır. 

 

Şekil 1.3. Radyasyon 

 

SICAK HAVA 

RADYASYON 

SOĞUK 
HAVA 

SOĞUK 
HAVA 
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- Kondüksiyon, Isının bir katı madde içerisinde yüksek sıcaklık bölgesinden düşük 
sıcaklık bölgesine doğru transferidir. veya bir yanıcı maddeden diğerine, direk 
kontakt kurarak taşınmasıdır. Kondüksiyon ile ısı taşınımı, bir nesneden diğer bir 
nesneye doğrudan temas yolu ile gerçekleşir. Isı transferinin hızı, ısının transfer 
olduğu materyalin yapısına bağlıdır. Kondüksiyon, orman yangınları açısından çok 
önemli değildir. Zira, odun ısının taşınmasında çok zayıf bir iletkendir. 

 

Şekil 1.4 Kondüksiyon 

 

Yangın Davranışını Etkileyen Çevresel Faktörler  

Çevresel faktörler, yangın davranışını belirleyen tüm faktörleri içerir. Yangının yayılma oranı 
ve şiddeti bu çevresel faktörlerin etkisi ile şekillenir. Çevresel faktörler, üç ana bileşenden 
oluşur. Bunlar; Yanıcı madde, Hava halleri ve Topoğrafya’dır. 

 

 

 

Şekil 1.5 Yangın Davranışını Etkileyen Ana Faktörler 

YAVAŞ ISI 

TRANSFERİ 

YANICI MADDE ÖZELLİKLERİ 

TOPOĞRAFYA 

HAVA HALLERİ 

TUTUŞMA 
SICAKLIĞI 

OKSİJEN (HAVA) 

YANICI MADDE 
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1. Yanıcı Madde 

 

Yangınları etkileyen çevresel faktörler değerlendirdiğinde, dikkate alınması gereken en 
önemli faktörlerden birisi yanıcı maddelerdir. Yanıcı maddeler yangın davranışını,  

- Sınıf 

- Tip 

- Boyut ve Miktar 

- İstiflenme ve dağılımı 

- Nem İçeriği özelliklerine bağlı olarak doğrudan etkiler.  

 

Yanıcı Madde Sınıfları 

 

i. Toprak içi Yanıcı Maddeleri – Bu tip yanıcılar, ölü örtü tabakasının altında bulunan 

humus, kökler, turba (törf) veya organik materyal gibi maddelerdir. Bu sınıf yanıcı 
maddelerin oluşturduğu ortamdaki yangınlar kor halinde yanma veya düşük şiddetli 
yanma şeklinde gerçekleşerek, günler, haftalar veya aylarca sürebilir. 

ii. Yüzey Yanıcı Maddeleri – Bu tip yanıcı maddeler, humus tabakasının üzerinde 

bulunan ayrışmamış ölü örtü takası ile ağaçların tepe çatılarına kadar yükseklikteki 
yanabilir maddelerdir. Bu tip yanıcı maddelere, örtüdeki kütükler, dökülmüş dal ve 
yapraklar, çalılar, otlar, fundalık ve fidanlar örnek olarak verilebilir. Yüzey yanıcı 
maddeleri, yangın şiddeti ve yayılma oranın belirlenmesinde çok önemli rol oynarlar. 

iii. Tepe Yanıcı Maddeleri – Bu tip yanıcı maddeler, dikili halde bulunan örtü tabakası 

ile doğrudan temas halinde olmayan yanıcı maddelerdir.  Örtü tabakası ile ağaçların 
tepe çatıları arasında bulunan merdiven yanıcı maddeleri ile çalı tabakasının tepe 
kısımları da bu sınıfa dahildir. Yangının tepeye ulaşması ve tepe yangını olarak 
devam edebilmesi için yangın şiddetinin yüksek olması gereklidir. 

 

 

 

Şekil 1.6 Yanıcı Madde Sınıfları 

 

 

 

ÖRTÜ YANICI 
MADDELERİ 

İBRE (YAPRAK) 

OT 

ÇALI 

FİDAN 

ÖLÜ DALLAR 

TEPE 
YANICILARI  

YAPRAKLAR 

İNCE DALLAR 

MERDİVEN 

YANICI 
MADDELER 

ASILI KURU 
DALLAR 

BÜYÜK 
ÇALILAR 

LİKENLER 

TOPRAK YANICI 
MADDELERİ 

HUMUS 

KÖKLER 

TURBA (TÖRF) 
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Boyut ve Miktarı 

Yanıcı maddeler boyutları bakımından iki ana kategoriye ayrılır: 

i. İnce Yanıcı Maddeler – Bu tip yanıcılar ince dal, ot veya yapraklardır. İnce yanıcı 
maddeler hızlı kurur ve tutuşmaları kolaydır. Bunlar, yangın yayılma oranını ve 
şiddetini belirleyen ana unsurlardır. 

ii. Kalın (kaba) Yanıcı Maddeler – Çapı büyük dal ve gövdelerdir. Bu yanıcı maddeler, 
alevli yangın hattı alandan geçtikten sonra bile çoğunlukla yanmaya devam ederler. 

 

Yanmaya elverişli yanıcı maddenin miktarı, yangın yayılma oranı ve şiddetini etkiler. Fazla 
miktarda bulunan ince yanıcı maddeler, alevli yanma hattında yüksek şiddette bir yangın 
davranışını sonuç verirken, fazla miktarda bulunan kaba yanıcı maddeler, alevli yangın hattı 
geçtikten uzun bir zaman sonra bile düşük şiddetli yangıların devam etmesini netice 
verecektir. 

 

İstiflenme Düzeni 

 

Yanıcı maddeler yatay ve dikey olarak istiflenebilir. 

 

i. Birbirlerine farklı mesafede bulunan farklı tip, yapı ve sayıdaki ağaç, diğer odunsu 
yanıcı maddeler ve kesim artıklarından oluşan bir ormanın yapısı yatay istiflenme 
düzenini ifade eder. Dağınık istiflenme düzenine sahip yanıcı maddeler daha düşük 
şiddette yanarken, nispeten daha sıkışık istiflenme düzenine sahip yanıcı maddeler 
daha yüksek şiddetlerde yanarlar. 

ii. Dikey istiflenme düzeni – Yanıcı maddelerin örtü tabakasından, ağaçların 

tepelerine doğru olan miktar ve istiflenme durumunu ifade eder. 

 

 

Yanıcı Madde Nem İçeriği 

 

Yanıcı madde nem içeriği, yanıcı maddelerin ne kolaylıkta tutuşabileceği ve ne şiddete 
yanacağını etkiler. Bağıl nem, yağış, hava sıcaklığı ve gölgelenme, bakı, eğim, yükselti gibi 
çevresel faktörler yanıcı maddenin nemini etkilemektedir. 

 

Nem içeriği yüksek olan yanıcı maddeler, tutuşmadan önce daha fazla ön ısınmaya ihtiyaç 
duyarlar. Nemi düşük olan yanıcı maddeler ise tutuşma için daha az ön ısınmayla yüksek 
şiddette ve yüksek hızda yanar. 

 

 

 

Tablo 1.1 Yanıcı Madde Nem İçerikleri 

 

Yanıcı Madde Nem İçeriği 

Yanıcı Madde Nem İçeriği 

İnce Yanıcı Maddeler 
Nem kaybı ve kuruma hızlı gerçekleşir, hızlı 
bir şekilde yanmaya elverişli hale gelir. 

Kalın (Kaba) Yanıcı Maddeler 
İçerdiği nemi hızlı kaybetmez. Nem 
kaybının ve buna bağlı olarak tutuşmanın 
gerçekleşebilmesi için, daha fazla zamana 
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ve ısı kaynağına ihtiyaç vardır. 

Yüksek Nem İçeriğine Sahip Yanıcı 
Maddeler 

Tutuşabilmesi için, uzun bir ön ısınma 
evresi ile yüksek bir ısı enerjisine ihtiyaç 
vardır. 

Düşük Nem İçeriğine Sahip Yanıcı 
Maddeler 

Çok hızlı kuruyarak yanmaya elverişli hale 
gelirler, hızlı ve yüksek şiddetli yanarlar. 

 

 

2. Hava Halleri 

 

Yangın davranışına etki eden faktörlerden bir diğer önemli bileşen ise hava halleridir. Hava 
halleri yangın esnasında hızlı bir biçimde değişebilmektedir. Hava halleri, kolaylıkla tahmin 
edilemediği için yangın davranışı üzerine olan etkisi hafife alınmamalıdır. 

 

Hava hallerini oluşturan kritik bileşenler: 

- Bağıl Nem 

- Hava Sıcaklığı 

- Rüzgâr Hızı ve Yönü 

- Yağış 

- Gündüz/Gece Farklılıkları 

 

 

Bağıl Nem 

 

Bağıl Nem (BN) havadaki nem içeriğinin bir ölçüsüdür. Bağıl nemin orman yangın davranışı 
üzerindeki etkileri düşünüldüğünde birkaç varsayım yapılabilir: 

 

i. Havanın BN değişimleri kuru ince yanıcı maddelerin nemini doğrudan etkilerken, 
canlı (yeşil) yanıcı maddeler aynı oranda etkilenmezler. 

ii. Eğer BN değerleri yüksek ise kuru ince ve kalın yanıcı maddelerin nem içeriklerinin 
yüksek uzun olması beklenir ve bu yanıcı maddeler kolaylıkla yanmazlar. Diğer 
taraftan BN düşük olması kuru ince ve kalın yanıcıların nem içeriğinin düşük olması 
beklenir. Bu durumda bu yanıcı maddeler kolaylıkla yanabilir.  

iii. Hava tahmin raporlarındaki düşük bağıl nem, yangının çok şiddetli olacağına iyi bir 
işaret iken, yüksek bağıl nem seviyeleri genellikle yangının daha az şiddetli olacağını 
ifade eder. 

iv. Bağıl nem, sıcaklık-nem diyagramında her zaman bilinen şekilde düşüp yükselir. 
(Şekil 1.7’ye bakınız). Bağıl nem seviyeleri en yüksek değerlerine sabah ve akşam 
ulaşırken, en düşük seviyelere öğle vakitlerinde rastlanır.  

v. Genel bir kural olarak sıcaklığın en yüksek ve bağıl nemin en düşük olduğu öğleden 
sonraki vakitlerde yangın en şiddetli şekilde yanar.  

vi. Bağıl nem ve hava sıcaklığı arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte görülebilmektedir. 
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Şekil 1.7 Havanın bağıl nem seviyesi/yangın şiddeti 

 

 

Hava Sıcaklığı 

Hava sıcaklığı, bağıl nemi ve yanıcı madde nemini doğrudan etkiler. Hava sıcaklığı artışının 
iki etkisi vardır. 

 

1. BN düşer, bunun sonucunda yangın davranışında artış meydana gelir. 

2. Yanıcı madde nemi azalır, bu durum yanıcı maddelerin kurumasına ve daha hızlı bir 
şekilde tutuşmalarını sağlar. 

 

Bu yüzden yüksek sıcaklık derecelerinde yanıcı maddenin, kolay ısınıp kuruyacağını ve 
kolaylıkla tutuşabileceğini düşünebiliriz. 

 

Rüzgâr Hızı ve Yönü 

 

Hava halleri içerisinde, yangın davranışı üzerine en büyük etkiye sahip faktör, rüzgârdır. 
Rüzgâr, yangın yönü ve yayılma oranının doğrudan etkiler. Güçlü rüzgâr, şiddetli ve hızlı 
ilerleyen yangınları netice verir. Rüzgâr, yangın davranışını aşağıda belirtilen şekillerde 
etkiler: 

 

1. Rüzgâr, yangına daha fazla oksijen (hava) sağlar. Bu durum, yanmanın daha şiddetli 
bir şekilde yanmasına sebep olur. 

2. Rüzgâr, yangının yayılma yönünü doğrudan etkiler. 

3. Rüzgar, alevleri eğerek (bükerek), henüz yanmamış yangın önündeki yanıcı madde 
ile doğrudan temas sağlamasına olanak verir. Bu durumda yanıcı maddeler hızlı 
şekilde kuruyarak, yüksek şiddetle yanarlar. 

4. Rüzgar, yanar haldeki ibre, kabuk gibi yanıcı maddeleri taşıyarak, yangının ilerisinde 
nokta yangınları ile yeni yangınların çıkmasına neden olur. 

EN YÜKSEK 

YANGIN ŞİDDETİ 

BAĞIL NEM 

SICAKLIK 
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Şekil 1.8 Rüzgarın yangına olan etkileri 

 

 

Rüzgâr ve orman yangınları arasındaki ilişkiyi ifade eden başka daha bir çok faktör 
bulunmaktadır: 

i. Rüzgârın yönü, rüzgârın hangi yönden estiğini ifade eder. Örneğin, güneyli rüzgarlar 
güney yönünden eserek, arazinin kuzey yönüne doğru ilerlerler. 

ii. Arazi yüzü şekli (topoğrafya) rüzgar yön ve hızını etkileyebilir. Örneğin bir kanyon 
veya vadi, rüzgârın yönünü değiştirebilir ve hızını arttırabilir. 

iii. Rüzgâr hızı ve yönü çok değişken olup, herhangi bir anda çok büyük değişiklikler 
gösterebilir. Bu değişim lokal rüzgâr özellikleri ve büyük hava cephelerine (yıldırımlar 
gibi) bağlanabilir. 

iv. Rüzgarda meydana gelen değişkenlikler orman yangınları ile mücadele eden ekipler 
açısından son derece önemlidir. Çünkü rüzgar yangın yönünü ve şiddetini hızlı bir 
biçimde değiştirebilir. Rüzgarın bu etkisi yan yangını ve baş yangınına müdahale 
eden yer ekipleri için, sürekli akılda tutulması gereken bir olgudur. Rüzgar yönüne 
meydana gelen değişikliklerin, yangın yönünde meydana getirdiği farklılıklar şekil 2.9 
da görülebilmektedir. 

 

 

 

Şekil 1.9 Rüzgar yönü değişiminin yangına olan etkileri 

RÜZGAR 

DEĞİŞEN RÜZGAR YÖNÜ GÜNEYBATI RÜZGARI KUZEYBATI RÜZGARI 
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iv. Yangın kendi rüzgârını oluşturabilir. Yangın anında konveksiyon sütünü içerisinde 
sıcak hava yükseldikçe, yangının çevresindeki soğuk hava yükselen sıcak havanın 
yerini hızlı bir şekilde doldurur. Oluşan bu hava akımı yangın davranışını arttırıcı bir 
etki gösterir. 

 

Yağış 

 

Yağış, yangını söndürücü etki yapmaktadır. Yağışın yangın davranışı üzerindeki etkisi, 
miktarı ve süresine bağlı olarak değişiklik gösterir. Yağışın yangın davranışı üzerine olan 
etkisi: 

 

i. Yağışın uzun süreli ve düzenli olması durumunda, yanıcı maddeler daha fazla nem 
tutarlar ve kolaylıkla tutuşmazlar. 

ii. Kısa süreli sağanak yağışlar, yanıcı madde nemini aşırı derecede etkilemez. Bu 
yanıcı maddeler kısa sürede tutuşabilir hale gelebilir. 

 

 

  

Gündüz & Gece Farklılıkları 

Orman yangın davranışı, gündüz ve gece saatlerinde çok farklılık gösterir. Yangının 
aktivitesi çoğu zaman (her zaman değil) gece boyunca son derece düşüktür. Bu durum, 
yangınla mücadele çalışmalarında büyük fırsatlar sunabilir. 

 

 

3. Topoğrafya 

 

Arazi şekli, eğim ve bakı yangın süresince önemli farklılıklar gösterebilir. Topoğrafik 
özellikler yangın yönü ve yayılma oranında önemli rol oynarlar. Arazi şekillerine bağlı olarak, 
rüzgar ve diğer hava hallerinde de değişimler görülebilir. Yangın davranışına etki eden 
önemli topoğrafik özellikler: 

- Eğim 

- Bakı 

- Arazi Şekli’dir. 

 

Eğim 

 

Eğim yukarı ilerleyen yangınlar daha fazla radyant ve konvektif ısı oluştururlar. Bu durum 
eğimli arazilerde, düz arazilere oranla yangın önündeki yanıcı maddelerin daha fazla ön 
ısınmaya maruz kalmasına yol açar. Eğim ne kadar yüksek is bu etki o kadar fazladır. Eğim 
aşağı yangınlarda bu durumun tam tersi geçerlidir. Eğimin yangın davranışı üzerine olan 
etkisi dikkate alındığında, genel kural olarak: 

 

i. Eğimde meydana gelen her 10 derecelik bir artış, yangın yayılma oranının iki kat 
arttırır. 

ii. Eğimde meydana gelen her 10 derecelik bir azalış, yangın yayılma oranını yarıya 
düşürür. 
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Şekil 1.10 Yukarı arazi eğiminin yangın davranışına etkisi 

 

KONVEKSİYON 

RADYASYON 
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Şekil 1.11 Aşağı arazi eğiminin yangın davranışına etkisi 

 

Bakı 

 

Bakı, arazinin baktığı yön olarak ifade edilebilir (Ana bakılar- kuzey, güney, doğu batı). Bakı 
yangın davranışını iki şekilde etkiler: 

- Ön ısıtma etkisi 

- Bitki örtüsü etkisi 

 

i. Ön Isıtma Etkisi 

- Yangın davranışı kısa süreli olarak (gün boyunca), yangının gerçekleştiği arazinin 
bakısından etkilenebilir. Güney bakılı yamaçlar, gün boyunca daha fazla güneş ışığı 
alacaklarından, yanıcı maddelerin ön ısıtmaları daha fazla olacaktır. Buna karşın 
kuzeyli bakılı yamaçlar, boyunca daha az güneş ışığına maruz kalacaklarından, 
yanıcı maddeler daha düşük sıcaklığa sahip olacaklardır. Sonuç olarak, kuzey 
bakılara oranla güney bakılardaki yangınlar daha şiddetli gerçekleşecektir. Doğu ve 
batı bakılı yamaçlardaki durum biraz değişmekle birlikte, güney ve kuzey bakılı 
yamaçların arasında bir değer alır. 

 

 

 

 

KONVEKSİYON 

YANGIN 
YÖNÜ 
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ii. Bitki Örtüsü Etkisi 

Vejetasyon tipi ve miktarı, kısmen bakıya bağlıdır. Kuzey yarı kürede: 

 

- Güney bakılı yamaçlar, genellikle güneşli ve kurak, vejetasyon seyrek ve azdır. 

- Kuzey bakılı yamaçlar daha gölgeli ve nemli olup vejetasyon sık ve fazladır. 

- Doğu ve batı bakılı yamaçlardaki durum, güney ve kuzey bakılı yamaçların arasında 
bir değer alır. Bu bakılardaki durum, büyük oranda yerden yere değişen lokal hava 
halleri ve coğrafi konumca belirlenir.  

 

Yangın davranışı farklı bakılarda farklı olur. Bu durum farklı bakılardaki ışık, vejetasyon ve 
yanıcı madde nemi farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.12 Bakının yangın davranışı üzerine olan etkileri (Kuzey Yarıküre) 

 

Arazi Özellikleri 

 

Arazi yüzü şekli, arazinin genel fiziksel yapısını ifade eder. Arazi yüzü şekli, yangın 
davranışını etkiler. Vadiler, sırtlar, kanyonlar, dağlar veya düz araziler, yangının yön, hız ve 
şiddetini farklı etkileyebilirler.  

 

1. Rüzgâr & Arazi Özellikleri 

 

Arazi şekli rüzgârın hızı ve yönünü etkilemektedir. Su gibi rüzgâr da arazi hattını, en kolay 
geçebileceği şekilde takip eder. Rüzgâr ile arazi yüzü şekli arasındaki ilişki: 

- Dağlık ve tepelik arazilerde, rüzgar genel olarak hakim rüzgar yönünden bağımsız bir 
şekilde vadi ve dere yataklarını yukarı aşağı takip eder. 

- Arazinin yapısı lokal rüzgarların oluşmasına sebep olabilir. Gündüzleri eğim yukarı 
doğru hareket eden rüzgâr, geceleri ise eğim aşağı hareket eder. 

- Sırtın rüzgar yönün tersinde kalan kısmında, hakim rüzgar yönüne ters türbülant 
rüzgarlar oluşabilir. 

GÜNEY BAKI 

DAHA KURU 

DAHA GÜNEŞLİ 

DAHA SICAK YANICI MADDELER 

 

KUZEY BAKI 

NEMLİ 

GÖLGELİ 

SICAKLIĞI DÜŞÜK YANICI MADDELER 
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Şekil 1.13 Ters eğim türbülansı 

 

2. Sırtlar 

 

Sırtın üst tarafına yaklaşan yangın, hızı ve şiddetini arttırarak, kararsız bir davranış 
gösterebilir. 

 

3. Kanyonlar, Vadiler & Boyunlar 

 

Dar vadiler, boyun ve kanyonlar yangınları hızlı ilerleyen dar bir koridora sokabilir. Bu 
durumda arazi şekli, hem yangını hem de rüzgarı yangın davranışını en fazla etkileyecek 
şekilde yönlendirir. Bu durum baca etkisi olarak da bilinir. Baca etkisine maruz kalmış bir 
yangın dar arazi boyunca, ekstrem yangın davranışı gösterir ve çok hızlı bir şekilde ilerler.  

 

 

Şekil 1.14 Baca etkisi 

RÜZGAR YÖNÜ 
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Yangının Gelişimi 

 

Farklı tipteki yangınların özelliklerinin ve yangınların gelişim safhalarını bilmek oldukça 
önemlidir. Bunun yanında bir yangının başlangıç noktasından, aktif bir yangına dönüştüren 
etmenleri de anlamak önemlidir. 

 

1. Yangın Tipleri 

 

Orman yangınları yaygın olarak, yangının meydana geldiği yanıcı madde sınıflarına (toprak, 
örtü veya tepe) göre isimlendirilir. Yangın tiplerinin anlaşılması önemlidir. Çünkü her yangın 
tipine uygulanacak metot farklıdır. Dört çeşit yangın vardır. Bunlar: 

- Toprak 

- Örtü 

- Tepe 

- Nokta 

 

i. Toprak Yangını: Bu yangın tipinde, örtü tabakasının altındaki organik madde ve kökler 

yanar. Yangın turba, humus, kökler ve toprak altındaki gömülü (çöplük) yanabilir maddelerde 
ilerler. Bu yangın tipinin özellikleri: 

- Kor halinde yanma gerçekleşir. Alev yoktur. Çok az duman çıkışı vardır. 

- Yangınlar haftalar hatta aylarca fark edilmeden ilerleyebilir ve yanıcı maddeler tekrar 
tutuşabilirler. 

- Derin organik tabakanın ve yüksek miktarda organik materyalin depolandığı 
alanlarda oluşurlar. 

- Genel olarak turba yangını şeklinde gerçekleşir. 

 

ii. Örtü Yangını: Orman ölü örtüsü, otlar çalılar ve toprak yüzeyinde bulunan diğer bitkileri 

yakan yangına denir. Bu yangın tipinin özellikleri: 

- En yaygın orman yangını tipidir. 

- Yangın davranışı düşükten yükseğe doğru farklılık gösterebilir. 

- Yangın davranışını belirleyen hava halleri, yanıcı maddeler ve topoğrafik 
özelliklerden aşırı derecede etkilenir.  

 

iii. Tepe Yangını: Şiddetli bir örtü yangını ile birlikte ağaç tepelerinin de yangına katıldığı 

yangındır. Şiddetli örtü yangınlarının oluşturduğu konvektif ve radyant ısı, ağaç tepelerini 
tutuşturur ve örtü yangınından bağımsız olarak tepe yangını gelişebilir. Bu yangın tipinin 
özellikleri: 

- Çok hızlı ilerleyen ve doğal çevreyi oldukça tahrip edecek bir yangın davranış özelliği 
gösterir.  

- Tepelerin yanmasını şiddetli örtü yangını takip eder.  

- Çok sayıda nokta yangınları oluşabilir ve bu yangınlar ana yangından çok daha 
ilerilere gidebilir. 

- Genellikle güçlü rüzgarlar ve yüksek eğimli yerlerde, kısa mesafelerde etkilidirler.  

 

iv. Nokta Yangınları: Orman yangını esnasında, yangın önünde güçlü hava akımları ile 

oluşan konveksiyon sütununun içerisinde taşınan kav halindeki yanan ibre ve kabukların 
taşınarak başka bir alanda yangın oluşturmasıdır. Bu yangın tipinin özellikleri: 
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- Her nokta yangını birbirinden ve ana yangından bağımsız olarak hareket eder. 
Yangının yayılma oranı ve yangın şiddeti genel olarak bulunduğu konuma göre 
farklılık gösterebilir. 

- Nokta yangınları, ekstrem yangın davranış potansiyelinin varlığını veya oluşum 
potansiyelinin iyi bir göstergesidir. 

- Nokta yangınları, yangın yöneticileri açısından oldukça tehlikeli bir durum ortaya 
koyar. Zira bu tip yangınların tahmin edilebilmeleri çok zordur ve ana yangından 
bağımsız hızlı gelişebilecek başka yangınlar oluşturma potansiyeline sahiptir. 

 

  

 

Şekil 1.15а Yangın Tipi - Toprak Yangını 

 

 

Şekil 1.15b Yangın Tipi – Örtü Yangını 

 

Şekil 1.15c Yangın Tipi – Tepe Yangını 

 

MİNERAL TOPRAK 
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2. Yangının Kısımları 

 

Doğal bir orman yangının kısımlarını tanımlamak için kullanılan ortak bir terminoloji 
bulunmaktadır. Yangının temel kısımlarının anlaşılması, yangın esnasında etkili iletişimin 
sağlanmasının kolaylaştırır. Bir yangının kısımları: 

- Yangın Çıkış Noktası 

- Arka Yangını 

- Yan Yangınları 

- Baş Yangını 

- Parmaklar 

- Koylar 

- Yangın Çevresi 

- Nokta Yangınları 

 

 

Şekil 2.16 Yangının kısımları 

 

i. Yangın çıkış noktası: Yangının başladığı noktadır. Kolaylıkla belirlenemeyebilir.  

ii. Arka yangını: Yangının başladığı noktadan geriye doğru yayıldığı kısımdır. 

iii. Yan yangını: Yangın davranışının düşük-orta düzeyde olduğu yangının kenar 

kısımlarıdır. 

iv. Baş yangını: Yangın hattının önünde yer alan ve en yüksek şiddet ve yayılma 

oranına sahip kısmıdır. 

v. Parmak – Yangının baş ve yan taraflarına doğru, parmak şeklinde ilerleyen yangın 

kısımlarına denir. 

vi. Koy- Parmaklar arasında kalan, üç tarafı yangınla çevrili olabilen ve henüz 

yanmamış kısımlardır. 

vii. Yangın çevresi – Yangının dış çevresidir. 

viii. Nokta yangınları – Ana yangın önünde veya uzağında, yanar veya kor  halindeki 

ince ve hafif yanıcı maddelerce oluşturulan yangınlardır. 

 

 

 

ARKA YANGINI YAN YANGINLARI 

PARMA
K 

OLUŞU
MU 

KOY 

MERKEZ 
NOKTASI NOKTA YANGINI 

BAŞ YANGINI 
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3. Yangının Yayılması 

 

Yangın yayılması hava halleri, topoğrafya ve yanıcı maddeler gibi yangın davranışı 
belirleyen faktörlere bağlıdır. Yangın terminolojisinde, yangın için en uygun ortam, hava 
halleri, topoğrafya ve yanıcı maddelerin yangın için en uygun oldukları zamandır. Bu ortam 
oluştuğunda orman yangınları yüksek şiddette gerçekleşmekte ve yıkıcı etkisi yüksek 
olabilmektedir. 

 

Hava halleri, topoğrafya ve yanıcı madde, rüzgarın gücü, arazinin şekli ve yanıcı maddenin 
düzeni, yangının şeklini ve yayılış desenini önemli ölçüde etkilemektedir. Aşağıdaki şekiller, 
yangın davranışını etkileyen faktörlerin, yangının yayılması üzerinde olan etkisini 
göstermektedir. 

 

i. Eğimin ve rüzgarın olmadığı veya çok az olduğu alanda yangının yayılması. 

 

Şekil 1.17 Düz eğim ve rüzgarsız alanda yangın yayılışı 

 

Bu tip yangın düz, yanıcı maddenin homojen dağıldığı alanlar ve sakin günlerde oluşur. Bir 
noktadan başlayan yangınlar, dairesel bir şekilde kenarlara doğru homojen bir yayılım 
gösterir ve yangının yayılması yavaştır. 
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ii. Orta şiddette rüzgarlar ve/veya topoğrafya etkisi 

 

 

 

Şekil 1.18 Orta rüzgâr ve eğimde yangın davranışı 

 

 

Orta rüzgâr şiddetinde meydana gelen yangında oluşan konveksiyon sütunu, baş yangınının 
önünde hareket ederek henüz yanmamış yanıcı maddelerin ısıtılmasına katkıda bulunur. 
Orta eğim derecesi de aynı şekilde yanmamış yanıcı maddenin ısıtılmasına yardımcı olur. 
Şekiller farklı koşullar altında yangın davranışının nasıl olacağını göstermektedir. 

 

iii. Kuvvetli rüzgarlar ve/veya topoğrafya etkisi 

 

Şekil 1.19 Kuvvetli rüzgâr ve eğimde yangın davranışı 

 

 

Rüzgar hızının yüksek ve yüksek eğimli alanlarda yangının yayılması dar eliptik bir şekilde 
olacaktır. Bu durum yan ve arka yangınlarına oranla, baş yangının şiddetinin yüksek 
olmasından kaynaklanmaktadır. Yangın davranışına etki eden faktörlerin, yangın yayılması 
üzerindeki etkileri şekil 2.18den daha yüksek oranlarda gerçekleşir. 

 

 

 

 

 

RÜZGAR YÖNÜ / 

EĞİM YUKARI 

RÜZGAR YÖNÜ / 

EĞİM YUKARI 
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II. Yangınla Mücadele 

 

Yangına Ulaşım  

 

Yangınların başarılı bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için yangına ilk müdahale oldukça 
önemlidir. Yangına hızlı ve etkin müdahale, yangın konumunun doğru bir şekilde 
belirlenmesi, kendinizi ve diğerlerinin güvenliğini tehlikeye atmadan yangına ulaşmada en 
etkin rotanın belirlenmesi ve yangın davranışının göstergesi olan işaretlerin anlaşılmasına 
bağlıdır. 

 

Bir yangın ihbarı alındığında: 

- Yangının çıktığı noktayı doğru anladığınızdan emin olun. Eğer yangın yeri 
noktasında genel bilgiler veriliyorsa, gözlem noktalarından (kulelerden) yangın yeri 
hakkında kesin bilgiler elde etmeye çalışın. 

- Güvenli ve en uygun rotayı belirlemek için haritalar ve hava fotoğraflarından 
yararlanın. 

- Yangın hakkında diğer bütün bilgileri toplayın. 

 

Yangına hareket ettiğinizde: 

- Mevcut ve tahmini hava hallerini dikkate alın, 

- Yangına yaklaşırken görülebilen, algılanabilen yangın davranış göstergelerinin 
dikkate alın. Yangının oluşturduğu duman bulutunun, şekli rengi ve büyüklüğü size 
yangın hakkında ne ifade ediyor? 

 

 

Şekil 2.1 Dört farklı duman sütünü 
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Tablo açıklaması 

 

Duman Rengi Beyaz Gri Siyah 
Bakır Rengi-
Bronz 

Yanıcı Madde 
Nemi 

Yüksek Nem 
İçeriğine Sahip 
Yanıcı Madde 

Nemli Yanıcı 
Madde 

Kuru Yanıcı 
Madde 

Çok Kuru Yanıcı 
Madde 

Yangın Şiddeti Düşük Orta ve Yüksek 
Yüksek ve Çok 
Yüksek 

Ekstrem 

 

- Yangın alanı ile ilgili hususlara dikkat edin. Alandaki vejetasyon tipi nedir? Hakim 
topoğrafik yapı nedir? Dikkate alınması gereken özel lokal hava halleri var mıdır? 

 

Yangın Söndürme Metotları 

Yangın üçgeninin oluşturan elementlerden birisinin ayrılması (yangın üçgenin kırılması) 
yangının başarılı bir şekilde söndürülmesini sağlar. Yangın üçgeninin bir bileşenini ortadan 
kaldırmaya yönelik, birçok yaygın yangınla mücadele stratejileri bulunmaktadır. 

 

1. Yanıcı Madde-Oksijen Temasının Kesilmesi 

 

Yanıcı maddenin oksijen ile temasının kesilmesi, yangın hattı üzerine toprak atılması ya da 
yangın hattına şaplakla müdahale ile sağlanabilir. Yangın söndürme köpüğü de yanıcı 
maddenin oksijen ile temasını keser. 

 

Şekil 2.2 Yangın üçgeninden oksijenin ayrılması 

 

 

 

 

 

TUTUŞMA SICAKLIĞI 

YANICI MADDE 

OKSİJEN (HAVA) 
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2. Isı kaynağının ortadan kaldırılması 

 

Su buhar yoluyla, ısı enerjisini emer. Suyun kullanılması, yangının söndürülmesinde oldukça 
etkili bir yoldur. Su, alevli yanmanın gerçekleştiği bölgelerde, alevlerin dip kısmına 
sıkılmalıdır. 

 

Şekil 2.3 Yangın üçgeninden tutuşma sıcaklığının ayrılması 

 

 

3. Yanıcı Maddenin Uzaklaştırılması 

 

Yanıcı maddenin uzaklaştırılması genel olarak “kuru yangın müdahale tekniği” olarak da 
bilinir. Makine ve el aletleri ile oluşturulan yangın emniyet şeritleri etkili kuru yangın 
müdahale teknikleridir.  Karşı ateş ve diğer yangına yangınla müdahale teknikleri de, yanıcı 
maddenin uzaklaştırılmasına örnek olarak verilebilir. 

 

Şekil 2.24. Yanıcı maddenin uzaklaştırılması 

 

TUTUŞMA SICAKLIĞI 

YANICI MADDE 

OKSİJEN (HAVA) 

TUTUŞMA SICAKLIĞI 

YANICI MADDE 

OKSİJEN (HAVA) 
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4. Metotların Kombinasyonu 

 

Birçok durumda, metotların kombine olarak uygulanması, yangının başarılı bir şekilde 
söndürülmesini sağlayabilir. Yanıcı madde-oksijen temasının kesilmesi daha çok soğutma 
çalışmalarında kullanılabilecek bir teknik iken, yanıcı maddenin uzaklaştırılması çalışmaları 
baş yangınını durdurulması ve yangının kontrol altına alınmasında kullanılır. 

 

Yangının Söndürülmesi 

 

Yangınla mücadelede kullanılan araçlar, coğrafik yapıya göre çok farklılık gösterebilir.  Farklı 
mücadele araçlarının nerede ve ne zaman etkili olarak kullanılabileceğinin bilinmesi önem 
arz eder. 

 

Yangınla mücadelede kullanılan araçlar: 

- El aletleri 

- Motorlu ekipmanlar 

- Su ekipmanları 

- Tutuşturma ekipmanları  

- Ağır makinalar 

- Hava araçları 
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1. El Aletleri 

Kullanım:  

- Doğrudan, Paralel ve Dolaylı Müdahalede 

- Şerit açma ve Yangın emniyet yol/şeritlerinin tesisinde 

 

Dikkate alınacak hususlar: 

- Bazı el aletleri çok amaçlı kullanılabilirken, bazıları sadece özel durumlarda (işlerde) 
kullanılır. 

- Yanıcı madde tipi ve coğrafi bölgelere göre bazı araç ve gereçler diğerlerine oranla 
daha uygun olabilir.  

 

Kullanılan temel el alet örnekleri: 

Balta, kürek, bel, çapa, tırmık, kazma, gorgui, baltalı kazma, gürebi, çalı kancası, şaplak, sırt 
çantası, Sırt pompası. 

 

Daha fazla bilgi için EF4 Yangınlarla mücadelede kullanılan el aletleri eğitim dokümanına 

bakabilirsiniz. 

 

 

2. Motorlu Ekipmanlar  

 

Kullanımı: 

- Ağaç, çalı ve budakları keserek şerit açmada, 

- Sıklıkla mevcut yangın emniyet yollarının ağaçlardan ve çalılardan temizlenmesinde 
ve el aletleri ile yapılan şeridin temizliğinde. 

 

Dikkate alınacak hususlar: 

- Motorlu ekipmanlar mutlaka eğitimli ve yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.  

- Kişisel koruyucu ekipmanlar kesinlikle giyilmelidir. 

Motorlu ekipman örnekleri: 

- Motorlu testere 

- Motorlu tırpan 

 

 

3. Su Ekipmanları 

 

Kullanımı: 

- Yangına doğrudan ve paralel müdahale çalışmalarında kullanılır. 

- Doğrudan alevlere uygulanır. Aynı zamanda yangın hattında ıslak şeritler 
oluşturmak, nokta yangınlarının söndürülmesi ve yangın kontrol altına alındıktan 
sonra soğutma çalışmalarında kullanılır. 

 

Dikkate Alınacak Hususlar: 

- Su temini/kaynakları 
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- Yangın sezonunda su kaynakları genellikle kısıtlıdır, bu yüzden kaynak tespiti ve 
sürekli kontrol önem arz eder. 

- Söndürme çalışmalarında, yerel şartlara göre birçok marka, model ve tipte suyun 
yangınlarla mücadelede kullanılmasını sağlayan ekipman (hortum, bağlantı parçaları, 
su sıkma tabancası vb.) bulunmaktadır. 

 

Su ekipmanları: 

- Portatif pompalar 

- Arazözler / Motorlu su tankerleri 

- Sırt pompaları. 

 

 

5. Yakma Ekipmanları (Alev İbrikleri) 

Kullanımı: 

- Doğrudan ve paralel müdahalede 

- Kontrollü yakmalarda ya da yangın kontrol hattı içerisinde kalan yanmamış yanıcı 
maddelerin yakılmasında 

Dikkate Alınacak Hususlar: 

- Yakma ekipmanları, yeni tehlikeler oluşturabilir. 

- Seçilmiş ve iyi şekilde eğitilmiş personelin, yakma ekipmanlarını kullanması gerekir. 

- Yakma çalışmaları son derece dikkatli şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 

Yakma ekipmanlarına örnek olarak: 

- Alev İbriği 

- Alev tabancası 

 

Daha fazla bilgi için EF6 vejetasyon yakma tekniklerine bakabilirsiniz. 

 

 

5. Ağır Makinalar 

 

Kullanımı: 

- Doğrudan, paralel ve dolaylı müdahale çalışmalarında, 

- Yangın emniyet yol ve şeritlerinin kısa bir sürede tesisi çalışmalarında, 

- Yangın ekiplerinin ulaşım ve nakil işlemlerinde. 

 

Dikkate Alınacak Hususlar: 

- Makinanın çalıştığı alanda, kişisel güvenlik prensiplerine uyulmalıdır. 

 

Ağır makinalara örnek olarak: 

- Buldozer 

- Traktör 

- Greyder 

- Trayler 
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6. Hava Araçları 

 

Kullanımı: 

- Doğrudan, paralel ve dolaylı müdahale çalışmalarında 

- Yer ekiplerinin desteklenmesinde 

- Yangının sıcak noktaların söndürülmesi, önemli alanlara destek verilmesi veya 
yangının çok şiddetli olduğu kısımlara müdahale edilmesi.  

 

Dikkate alınacak hususlar: 

- Hava araçları tek başına etkin bir mücadele aracı değildir.  

- Bir hava aracı yangında çalışıyorken güvenlik önlemleri alınarak, yer ekipleri 
destekleyici hava araçları ile koordineli bir şekilde çalışmalıdır. 

 

Hava araçlarına örnek olarak: 

- Uçaklar 

- Helikopterler 

 

 

Kontrol Hattı & Şeritler 

 

Yangınların kontrol altına alınmasında kullanılan doğal veya yapay engellerin tamamı için 
kullanılan gelen bir terimdir. Bu engellere örnekler vermek gerekirse: akarsular, göller, küçük 
göletler, çarşak (yamaç eteklerinde biriken taşlık alanlar), açık alanlar, yollar, kanallar ve 
denetimli yakılmış veya yanmış alanlardır. 

 

Mineral toprağa kadar kazarak veya kazıyarak yanıcı maddeden arındırılmış kontrol 
hatlarının belirli bölümleri veya şeritlerdir. 

 

Yangında şerit iki amaç için açılır: 

- Karşı ateş vermek için güvenli bir hat oluşturmak amacıyla yanıcı maddelerin 
uzaklaştırılmasında, 

- Yanmış ve yanmamış alanları birbirinden ayrılmasında. 

 

Yangın kontrol hattının mutlak suretle bir bağlantı noktasından başlaması gereklidir. Bu alan 
yangının, kontrol hattının etrafından dolanarak yanmasını engelleyecek, çok az yanıcı 
maddelere sahip (yollar, taşlık alanlar, akarsular veya yanmış alanlar) alandır. 

 

Daha fazla bilgi için EF4 El Aletlerinin Orman Yangınlarında kullanımı, eğitim dokümanını 
inceleyebilirsiniz. 

 

Yangınla Mücadele Teknikleri 

 

Yangınlarla mücadele kullanılan stratejiler, yangın yayılma oranı yangın şiddeti, tehlike 
altındaki kaynak ve tesisler, yangın büyüklüğü, konum, mevcut kaynaklar gibi faktörlere 
bağlıdır. Yangınlarla mücadelede yaygın kullanılan iki strateji bulunmaktadır. 
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- Aktif Müdahale Stratejileri: Yangına güvenli ve etkin bir şekilde müdahale 
edilebileceği veya kontrol altına alınabileceği zamanlarda kullanılır. Yangınla 
mücadele faaliyetleri bir veya daha fazla stratejiyi içerebilir.  

- Savunma Stratejileri: Yangınların müdahale edilemeyecek derecede şiddetli, 

kaynakların yetersiz veya büyük öneme sahip alanların risk altında olduğu 
zamanlarda kullanılır.  

 

 

Aktif Müdahale Stratejileri 

 

1.Doğrudan Müdahale 

 

- Ekiplerin kolay ve güvenli bir biçimde ulaşabildiği, genellikle düşük yangın şiddetine 
sahip yangınlarda kullanılır. 

- Şerit açma gibi yangın çevresinde gerçekleştirilen kontrol faaliyetleri. 

- Yangınla mücadele faaliyetleri, yangının arkasından ön tarafına doğru 
gerçekleştirilerek yan yangınlar üzerinde yoğunlaşmalı. 

- Yangın kontrol hattı bir bağlantı noktasından (yollar, akarsular veya yanmış-yeni bir 
yangının başlama ihtimali çok az olan alanlar) başlamalıdır. 

 

Metotlar: 

- El aletleri, motorlu ekipmanlar ve ağır makinalar kullanılarak şeritler açılır veya yangın 
söndürülür. 

- Hortum sermek ya da Sırt pompaları gibi yangın ekipmanları kullanılarak alevlere su 
sıkılır. 

- Yangına hava araçları ile su veya retardant kullanılarak müdahale edilir. 
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Avantajlar 

- Çalışılabilecek en güvenli bölgedir ( Bir ayağınız yanmış bölgede durabilir) 

- En az alan yanar. 

- Yangın yayılma oranı potansiyelini hızlı biçimde azaltır. 

- Karmaşık yangın müdahale stratejilerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. 

 

Dezavantajlar 

- Yer ekipleri yangına yakın çalıştıkları için, duman ve yüksek ısıya maruz kalabilirler. 

- Düzensiz bir yangın kontrol hattı oluşturulabilir. 

- Doğal veya yapay engellerin sunduğu avantajlardan yararlanılmaz. 

 

 

 

Şekil 2.5 Doğrudan Müdahale (Yandan kuşatma) 

 

 

2. Paralel Müdahale 

- Doğrudan müdahalenin mümkün olmadığı, düşük-orta şiddetli yangınlarda, mevcut 
bir doğal engelin kontrol hattı olarak kullanılmasında ve yanmamış koy ve küçük 
alanların kontrol hattı içerisine kolaylıkla katılmasında kullanılır. 

- Kontrol hatları yangın hattına yakın bir mesafeden ve paralel olarak oluşturulur. 

- Kontrol hattının yangın kenarına olan uzaklığı, yangın davranışı, mevcut ve tahmini 
hava halleri, arazi özellikleri ve oluşturulacak kontrol hattı ile yangın arasındaki yanıcı 
madde özelliklerine bağlı olarak belirlenir.  

- Kontrol hattı ile yangın arasında kalan yanmamış kısım kontrol hattını 
sağlamlaştırmak için kontrol hattının tamamlanmasından sonra yakılabilir.  

- Yangın davranışı ve yangın yönündeki değişimler, dikkatli bir biçimde takip 
edilmelidir. 

- Deneyimli bir ekip amirine ihtiyaç vardır. 

 

 

 

GÖZLEM 

1. TAKIM 

MÜDAHALE 
YÖNÜ 

BAĞLANTI NOKTASI 

YANGIN KONTROL HATTI 

2. TAKIM 

YANGIN ÇIKIŞ 
NOKTASI 
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Metotlar 

- El aletleri, ağır iş makinaları veya mevcut engellerden yararlanılarak kontrol hattı 
oluşturulur.   

- Yakma aletleri kullanılarak yanıcı maddeler yakılır.  

- Yakma operasyonu tamamlandıktan sonra kontrol hatları su ile soğutulur. 

 

Avantajlar 

- Doğrudan ve daha güvenli bir kontrol hattı oluşturulur. 

- Yer ekipleri yoğun duman ve ısıya karşı çalışmak zorunda kalmazlar. 

- Doğal engellerden yararlanma imkânları vardır. 

 

Dezavantajlar 

- Yakma operasyonları daha karmaşık bir hale gelebilir. 

- Yangın davranışında bir artış ve yeni yangınlar oluşma potansiyeli vardır. 

-  Toplam yanan alan miktarı artar. 

- Yanmamış yanıcı maddeler yangın ve ekipler arasında kalabilir. 

 

 

 

Şekil 2.6 Yangına paralel müdahale 

 

 

3. Dolaylı Müdahale 

 

- Çok şiddetli, geniş alanları etkileyen veya ulaşımın çok kısıtlı olduğu yangınlarda 
kullanılır. 

- Bu stratejinin temelinde aktif bir müdahale stratejisi olarak çoğunlukla karşı ateş 
kullanımı yatmaktadır. 

ALEV İBRİĞİ KULLANICISI 

GÖZLEM 

2. TAKIM 

KARŞI ATEŞ YÖNÜ 
BAĞLANTI 
NOKTASI 

YANGIN BAŞLAMA 
NOKTASI 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

GÖZLEM 
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- Ana yangından kabul edilebilir bir uzaklıkta oluşturulan kontrol hattı ya da mevcut 
doğal engeller kullanılır. 

- Kontrol hattının yangın kenarına olan uzaklığı, yangın davranışı, mevcut ve tahmini 
hava halleri, arazi özellikleri ve oluşturulacak kontrol hattı ile yangın arasındaki yanıcı 
madde özelliklerine bağlı olarak belirlenir.  

- Dolaylı müdahalede, iki çeşit yakma metodu kullanılabilir. Birincisi, ana yangın ile 
kontrol hattı arasında kalan yanıcı maddeler yakılarak, ana yangının önündeki 
maddeler temizlenir. İkincisi doğru arazi şartları ve hava halleri durumunda kontrol 
hattından ana yangına doğru “karşı ateş” verilir ve ana yangının önündeki yanıcı 
maddeler yavaşça yakılarak, ana yangına doğru ilerler. 

- Deneyimli bir ekip amirine ihtiyaç vardır. 

 

Metotlar 

- El aletleri, ağır iş makinaları veya mevcut engellerden yararlanılarak kontrol hattı 
oluşturulur.   

- Yakma aletleri kullanılarak yanıcı maddeler yakılır.  

- Yakma operasyonu tamamlandıktan sonra kontrol hatları su ile soğutulur. 

 

Avantajlar 

- Kontrol hattı, uygun topoğrafyada tesis edilebilir. 

- Doğal veya mevcut engeller kullanılabilir. 

- Yer ekipleri dumana ve yüksek ısıya maruz kalmadan çalışabilir. 

- Yangın davranışındaki ani değişimlere hızlı tepki verilmesine gerek olunmadan, 
kontrol hattı tesisi ve yakma operasyonları için gerekli süre vardır. 

 

Dezavantajlar 

- Toplam yanan alan miktarı artar. 

- Hava hallerinde tahmin edilemeyen ani değişimlerden dolayı, karşı ateşin kontrolden 
çıkma potansiyeli vardır. 

- Kontrol hattının tamamlanması ve karşı ateş uygulaması yangın kontrol hattına 
ulaşmadan tamamlanamayabilir. 

- Uygulamaların karmaşıklığı artar. 

- Karşı ateş ve ana yangın birleştiğinde yangın çok şiddetli bir hal alabilir ve bu da 
nokta yangını potansiyelini arttırır.  
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Şekil 2.7 Dolaylı müdahale 

 

 

 

 

4. Metotların Kombinasyonu 

 

Yangınlarla mücadelede metotların kombinasyonu sıklıkla kullanılır. Hangi tekniğin ve 
tekniklerin kullanılacağı aşağıdaki yangın parametrelerine bağlıdır. 

 

- Yayılma oranı 

- Yangın şiddeti 

- Ana yangın önündeki yanıcı madde miktarı 

- Arazi yapısı 

- Mevcut kaynaklar 

- Yangına ulaşım 

- Tehlike altındaki insanlar ve tesisler 

 

Bir orman yangını, her zaman ve yangının her noktasında aynı şiddette gerçekleşmez. Bir 
orman yangını çok farklı yanıcı madde tiplerini içine alabilecek kadar geniş alanlarda etkili 
olabilir. Hava halleri, arazi yapısı ve bakı gibi topoğrafik etmenler, bir yangının farklı 
kısımlarını, farklı şekillerde etkiler. Bunun bir sonucu olarak yangınların kontrol altına 
alınmasında farklı müdahale seçeneklerinin kombinasyonlarının kullanılması yaygın bir 
uygulamadır. 

 

 

Savunma Stratejileri 

 

Bu stratejiler, yangının güvenli müdahale için çok şiddetli olduğu, ulaşımın olmadığı uzak bir 
yerde olduğu ve kaynak aktarımının zor olduğu yer ve zamanlarda kullanılabilir.  

GÖZLEM 

2. TAKIM 

KONTROL HATTI 

GÖZLEM 

2. 
TAKIM 

ALEV 
İBRİĞİ 

KULLA
NICISI RÜZGAR 

YÖNÜ 

KARŞI ATEŞ BAĞLANTI NOKTASI 
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Savunma stratejileri örnekleri: 

 

- Yerleşim alanı, binalar ve önemli tesislerin bulunduğu alanların etrafında, savunma 
alanları oluşturma. 

- Yaklaşmakta olan bir yangından kendilerini koruma için bir kişi veya ekibin güvenli 
alan oluşturmak için yakma gerçekleştirmesi. 

- Uzak alanlardaki büyük yangınların hareketinin sadece izlenmesi (kendi haline 
bırakma) 

 

Müdahale Stratejilerinin Seçimi 

 

Orman yangın davranışı, yangınla mücadele çalışmalarında kullanılacak stratejileri 
doğrudan etkiler. Bu ilişki tabloda gösterildiği  şekilde açıklanabilir: 

 

  

Tablo 2.2: Alev boyu, ekip-ekipman, teknik ve stratejiler 

 

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 

 

Taralı alanlar (0,5 - 8m) Yangının kontrol altına alınabilmesi için kullanılabilecek aktif 
müdahale stratejilerine temel teşkil edecek alev boyu aralıklarını ifade etmektedir.  

 

 

Ekip Çalışması 

 

Orman yangınları ile mücadelede başarılı olabilmek için ekip çalışması önemlidir. Yangınla 
mücadelede tüm işler ekip çalışması ile yapılır. Bir ekibin üyesi olarak, diğer ekip üyeleri ile 
sürekli telsiz veya diğer iletişim ekipmanları ile iletişim halinde olmanız gereklidir. Bu hususta 
bazı önemli noktalar:  
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- Talimatları anladığınızdan ve diğer ekip üyelerinin de talimatları anladığından emin 
olun. 

- Amiriniz ve ekip üyeleri ile sürekli iletişim halinde olun. 

- Ekibinizin üstlendiği görevi tam olarak anlayın. 

- Ekip üyelerinizin, ihtiyaçlarına saygı gösterin. 

- Kendinizin ve ekip üyelerin güveli bölgelere ulaşım yollarını bildiğinden emin olun. 

 

 Yangınla Mücadele Aşamaları 

 

Bir yangın meydana geldiğinde, yangına müdahale 4 aşamada gerçekleşir. Bu müdahale 
aşamaları yaygın olarak hızlı ve etkin müdahale, çevreleme, kontrol altına alma, soğutma ve 
gözetim’dir. 

 

- 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. 

 

Kaynaklar: 
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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 


