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Bölüm EF 6:  Eğitim: Vejetasyon Yakma Tekniklerinin Kullanılması 

 

Giriş 

 

Bu eğitim dokümanları, EuroFire Seviye 2 yeterlik standardı “EF6 Vejetasyon 

YakmaTekniklerinin Kullanılmasını”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 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. 

 

http://www.euro-fire.eu/
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EuroFire Yeterlik Standartları ve Risk yönetimi ilişkisi 

 

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

 

Tüm EuroFire yeterlik standartları için hazırlanan destek materyalleri, eğitimin esnek bir 
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 – Senin vejetasyon yangınlarında aldığın her türlü karar senin ve 
etrafındakilerin riskini azaltacak şekilde olduğundan emin ol 

- EF2 – Vejetasyon yangınlarını kontrol etmek için gerekli olan teknik ve 
taktikleri uygula 

İleri öğrenme:  

- EF 3 – Vejetasyon yangınlarında yangın ekibi arasında ve yangın amiriyle 
iletişim kur 

- EF 4 – Vejetasyon yangınlarında el aletlerini kullan 

- EF 5 – Vejetasyon yangınlarını kontrol altına almak için pompalanan su kullan 

Öğrenme çıktıları: 

Bu öğrenmeyi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksin: 

1. Vejetasyon yangınlarında kullanmak üzere tutuşturma araçlarını ve yardımcı 
ekipmanların hazırlanması 

2. Belirlenmiş yakma planına uyarak tutuşturma araçlarının kullanılması 

 

Anahtar Kelimeler ve Terimler: 

Referans noktası, Yakmayı tamamlama, Karşı ateş, Arka yangın, Kontrol hattı, alev 
ibriği, Yangın çevresi, yangın davranışı, yanıcı madde nem içeriği, yanıcı madde 
miktarı, yanıcı madde tipi, tutuşturma şekli, kontrollü yakma. 

 

Uygulama: 

Vejetasyon tutuşturma teknikleri aşağıdaki yangın amenajmanı uygulamalarında 
kullanılır: 

- Tamamen yakma 

- Karşı ateş 

- Arka yangın 

- Kontrollü yakma 
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Tutuşturma susuz yangınla mücadele tekniğidir. Bu teknik yanıcı maddeyi yakmak 
ve uzaklaştırmak suretiyle yangını söndürür.  Bu amaçla başlatılan bir yangın kontrol 
eşik değerleri içerisinde tutulmalıdır, örneğin,  alev boyu, yayılma oranı ve yangın 
şiddeti söndürme ekiplerinin üstesinden gelebileceği derecede düşük olmalıdır. 

 

Tutuşturma deseni, yakma planı, arzu edilen yangın davranışına ulaşılacak şekilde 
planlanmalıdır. Çoğu zaman bunlar ya düşük şiddetli ya da yüksek şiddetli yangınlar 
olarak sınıflandırılır.  Bu çoğunlukla yangın şiddeti ve yayılma oranı üzerinde yanıcı 
madde, rüzgar, eğitim veya bakının etkilerini azaltmak ya da artırmak suretiyle olur. 

 

 

1. 1. Vejetasyon yangınlarında kullanılacak tutuşturma araçlarının ve yardımcı 
ekipmanların hazırlanması 

 

Tutuşturma araçları: 

 

Bunlar hem tamamen yakma, arka yangın, karşı ateş hem de kontrollü yakmalarda 
yangını başlatmak için kullanılan araçlardır. Her bir aracın olumlu ve olumsuz yanları 
vardır.  

 

Dizel yakıcı: 

 

 

Şekil 1.1 Dizel Yakıcı 

 

Dizel fitil kısmı basit bir araçtır ve iki ana parçadan oluşmaktadır: 

 

- Yakıcı   Dizel yakıtı fitile doğru akar ve fitilin ucunda yanar 

- Yakıt Haznesi Tutma sapı ve doldurma kapağı olan silindir şeklinde 
metal bir kaptır. 

Sap 

Dolum Yeri 

Yakıt 
Haznesi 

Yakıcı 
Fitil 



 

  Sayfa 4 

 

Bu alet yakıt olarak motorin kullanır. Kuru yanıcı maddelerde nokta yangınları 
çıkartmaya uygun düşük alev üretir. Bu alet yukarı pozisyonda bir huni veya kıvrık 
boru kullanılarak doldurulmalıdır, kullanmadan önce sıçramış yakıtı temiz bir şekilde 
sil. Yedek yakıt kabını veya tankı doğrudan ısıya maruz bırakmaktan kaçınınız. 

 

Alev İbriği 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2 Alev İbriği 

 

 

Alev ibriği en yaygın olarak kullanılan tutuşturma araçlarından birisidir. Üç ana 
parçadan oluşur: 

 

Yakıcı  Bir memeden yakıtın yanmak üzere fitilin üzerine akıtıldığı kısım 

İbrik ucu Yakıt tankından yakıtın fitile kadar getirildiği kısımdır. Bunun 
ortasında alevin geri gitmesini ve parlamayı engelleyen spiral 
şeklinde kıvrımlı bir kısım vardır. 

Tank Sapı, doldurma kapağı ve havalanma deliği olan metal bir 
silindirdir. 

 

Alev ibriği motorin ve benzinin  karışımından oluşan bir yakıt kullanır. Motorinin 
yerine gazyağı da kullanılabilir. Alev ibriği nemli yanıcı maddeleri nokta ya da hat 
şeklinde tutuşturabilir. Farklı tutuşturma tekniklerinin çoğunu oluşturmak için 
kullanılabilen esnek bir araçtır. 

 

- Tercih edilen motorin ve benzin karışımı oranları: 

- Kuru yanıcı maddeler  4:1 (normal oran) 

- Nemli yanıcı maddeler  3:1 

 

Fitil 
Sap 

Hava Musluğu 

Yakıt Deposu 

Hava Valfi 

Geri Kaçırma 
Kontrolü 

Doldurma 
Kapağı 
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Alev ibriğinin Doldurulması/Yeniden doldurulması 

1. Gerekli ise yeniden doldurmadan önce alev ibriğinin soğumasını 
bekleyin 

2. Benzinden çıkan buhar görülmez ve benzin doldurduğunuz yer veya 
sıçradığı yerden daha uzak noktalara ulaşabilir. Her zaman tutuşturma 
kaynakları ve yangından güvenli bir mesafede durun 

3. İstenilen oranlarda yakıtları önceden karıştırın ve üzerlerine uyarı 
işaretleri koyulmuş bidonlar içinde saklayın 

4. Sıçramasını önlemek için bir huni veya kıvrılmış boru vasıtasıyla 
önceden hazırlamış olduğunuz yakıt karışımını kullanarak alev ibriğinin 
¾’ünü doldurun. Kullanmadan önce dökülen yakıtı silin. 

5. Alev ibriğinin borusunun uç kısmını sapın tersi istikametinde kalacak 
şekilde yerleştirin. 

6. Doldurmadan sonra yakıt doldurma kapağını güvenli bir şekilde 
kapatın. Keçe veya contanın yerine oturduğundan emin olun. 
Tutuşturmadan önce dökülen yakıtı güzelce silin. 

7. Yakıtın deriyle temasından kaçının. Eğer yakıt göze kaçarsa derhal 
steril suyla yıkayın ve en kısa sürede tıbbi yardım alın. 

 

Gazlı Yakıcı 

 

 
 

Şekil 1.3 Gazlı Yakıcı 

 

Sıkıştırılmış LPG gaz yakıcısı üç ana parçadan oluşur: 

 

Boru Ucunda bir yüzük bulunan,doğrudan gazı yakan metal bir 
borudur 

Ateşleyici Tutuşturma kısmı 

Gaz Şişesi Sıkıştırılmış LPG gazı içerir 

 

Gaz 
şişesi 

Meme 

Kıvılcım 
ateşleyici 

Açma 
kapama gaz 

valfi 
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Gaz yakıcısı nokta yangınları için kullanışlı olarak değerlendirilen temiz bir cihazdır. 
Bununla birlikte bidonun zarar görmesine, delikli olmasına veya ısınmış olmasına izin 
verilmemesine dikkat edilmelidir ve her zaman üretici firmanın talimatlarına mutlaka 
uyulmalıdır. 

 

Tutuşturma araçlarının ve yedek yakıtın depolanması ve taşınması. 

 

1. Alev ibriğinin bütün vanaları ve hava delikleri kapalı konumda olmalı ve 
tutuşturma fitili söndürülmüş olmalı. 

2. Alev ibriği ve dizel fitil araçları, sıçramayı önlemek için yukarı pozisyonda 
saklanması ve taşınması gerekir. 

3. Gaz yakıcı ve gaz şişeleri taşınmadan önce güvenli bir pozisyonda 
bağlanmalıdır ve boş gaz kapları talimatlara uygun ve güvenli bir şekilde imha 
edilmelidir.  

4. Yakıt bidonları motorin ve benzinle kullanım için onaylanmış ve uygun bir 
şekilde dizayn edilmelidir. Sağlam durumda olmalı, açık bir şekilde 
etiketlenmeli ve güvenli bir şekilde kapatılmış olmalıdırlar, 

5. Buharın tutuşma ihtimaline karşı yakıtlar yangından belli uzaklıktaki bir yerde 
saklanmalıdır.  Doğrudan güneş ışınından gölgelenmiş ve su yolu ve 
kanalizasyon şebekesinden uzakta bir yer seç 

 

Kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) 

 

Kişisel koruyucu ekipmanlar, kişinin eğitim modülü EF1 vejetasyon yangınlarında 
yaptıklarınızın sizin olduğu gibi başkalarının da riskini azalttığından emin 
olun’de  tanımlandığı şekliyle olması lazımdır. 

Ekipmanlar şunlardan oluşur: 

 
 

Şekil 1.4 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar 

• Baret 

• Koruyucu gözlük/maske 

• Yangın önleyici elbiseler 

• Dayanıklı botlar 

• Eldivenler 

• Su şişesi 
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2. Belirlenmiş yakma planlarına uyularak yakma araçlarının kullanılması 

 

Alev ibriği ve dizel yakıcı için tutuşturma ve söndürme işlemleri 

 

1. Fitil kısmını tutuşturmayı başlatacağın yere doğrult/ çevir. Bu referans noktası 
veya yakılacak olan yanıcı maddenin üzeri olabilir. 

2. Yakıtın fitilin üzerine akmasına izin ver, alev ibriğinde hava deliği ve tıpalar 
yeterice yakıt vermesi için açık olmalıdır  

3. Yakıtla ıslanmış fitili bir kibrit veya çalmak ile tutuştur. Fitil o zaman bir pilot alevi 
gibi yanması lazım. 

4. Fitile veya tutuşturulacak vejetasyona göre motorin/benzin karışımının akışını 
kontrol et. Vanaları, tıpaları veya hava deliklerini kullanarak yakıt karışımının 
akışını düzenle. 

5. Yakma planında belirtilen yanıcı maddeleri seç ve onları tutuştur bunu yaparken 
diğer yanıcı maddelerin tutuşmadığından emin ol. 

6. Tutuşturma işlemi bittikten sonra aleti dikkatli bir şekilde yukarı gelecek şeklide 
koy, bütün tıpaları ve hava deliklerini kapat, yakıtın yavaşça yanmasına 
müsaade et, daha sonra da pilot alevini keskin bir nefesle veya eldivenle ellerini 
çarparak söndür.  

7. Fitili söndürmek için toprağın içerisine sokma bu durum yakıcı alete zarar 
verebilir. 

Gaz yakıcının tutuşturulması ve söndürülmesi 

 

1. Aletin ibrik kısmını ilk tutuşturmanın yapılacağı yere doğru çevir. Bu referans 
noktası veya yakılacak olan yanıcı maddenin üzeri olabilir. 

2. Gaz vanasını aç. 
3. Ateşleyiciye bas. 
4. Gaz akışını gerektiği şekilde ayarla. 
5. Yakma planında belirtilen yakıtı seçin ve onu tutuşturun, bunu yaparken diğer 

yanıcı maddelerin tutuşmadığından emin ol. 
6. Tutuşturma işlemi bittikten sonra yakma aletini, ibriğin ucunu yanıcı 

maddelerden, insanlardan veya ekipmanlardan uzakta  sıkı bir şekilde tutun ve 
gaz vanasını kapatın ve kalan gazın tamamen yanmasına izin verin. 

 

Tutuşturmanın uygulanması 

 

Arzu edilen yangın davranışına ulaşmak, tutuşturmanın ve yangının yangın 
söndürme kaynaklarının kontrol edilebileceği sınırlar arasında tutulmasının 
kombinasyonuna bağlıdır. 

 

EF2 Vejetasyon yangınlarını kontrol etmek için gerekli olan teknik ve taktikleri 
uygulama’ eğitim materyalinde tanımlandığı gibi, yangın davranışı büyük oranda 

yanıcı madde, topografya ve hava halleri gibi ilgili bir çok faktörün birlikte etkisine 
bağlıdır. Yangın davranışı üzerindeki bu etkiler, küçük bölgesel alanlarda olduğu gibi 
büyük alanlarda da uygulanabilir. 

 

 



 

  Sayfa 8 

Burada bahsedilen yangın davranışı aşağıdakilerle ilişkilidir: 

- Yayılma oranı 

- Alev boyu ve yangın şiddeti 

- Nokta yangını aktivitesi 

- Toplam yanma zamanı 

 

Tablo 1. Yakma tekniklerinin yangın çevresine olan etkileri 

 

Yangın Davranışı 
Faktörü 

Tanımlama Etki 

Yanıcı madde faktörleri: 

Tipi Çayır, ekin, çalı, 
ağaç,turba ve kök 

Toprak, örtü ve tepe yangını 
potansiyeli 

 

Miktarı Ton/hektar Yangın şiddeti 

Düzeni Asılı ve yüksek veya 
kesintisiz ve toprakta 

Yayılma oranı ve yangın 
şiddeti, içten içe yanma 
potansiyeli 

Nem içeriği Nerede, ne durumda ve 
tutuşturmak için nasıl 

Nem içeriği tutuşma, 
yanabilir yanıcı maddeleri 
ve açığa çıkacak enerji 
oranını kontrol eder 

Hava Hallleri faktörleri: 

Rüzgar Şiddeti & yönü Tutuşturma nerede, neden 
kaçınılmalı 

Sıcaklık & bağıl nem Yanıcı maddelerin 
kuruluğu 

Tutuşturma için 
(gece/gündüz)’ün en uygun 
zamanı  

Atmosferik denge Değişken rüzgarlar Parlama potansiyeli 

Topografik Faktörler: 

Eğim Potansiyel yakma noktası Yamacın rüzgardan 
korunaklı kısmı, yamacın 
üst kısmı, yamacın ortası ve 
yamacın alt tarafı 

 

Bakı Yanı maddelerin ısınması 
ve kuruluğu 

Günün zamanı 

 

Yangın söndürme aşamasında, tutuşturma genellikle yangını sonlandırma ve kontrol 
altına almak için kullanılır. Tutuşturmanın yangını tamamıyla söndürmek için 
kullanıldığı ana yangın söndürme stratejileri paralel ve doğrudan müdahale 
yöntemidir. 

Alev uzunluğu genellikle yangın söndürme araçları ve teknikleri için aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 2. Yangın tehlikesi, alev uzunluğu ve taktiksel önem arasındaki ilişki 

 

Alev uzunluğu (m) Önem 

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.  

 

Bu kontrol değerleri, elinizdeki toplam kaynaklarla birlikte, tutuşturma izinleri 
verilmeden önce dikkate alınmalıdır. 

 

Tutuşturmanın yapılacağı yeri değerlendirirken basit yangın şekline göz atmak 
faydalı olacaktır:
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Şekil 2.1 Vejetasyon yangın şekli 

 

Yukarıdaki şekil tipik bir yangının yukarıdan ve yandan görüntüsünü gösterir ki o alev 
boyu yangının büyüklüğüne göre değişir. Bu tipteki yangınlar orta derecedeki eğim 
ya da rüzgar şartlarında oluşur. Bunlar genellikle yangın davranışını etkileyen ana 
faktörlerdir. Yangının arzu edilen kontrol değerleri arasında kaldığından emin olmak 
için, yangın davranışını kontrol eden bir veya birkaç faktörden uzak dur veya kaçın. 

 

Yangını küçük ve kontrol değerleri arasında tutmak istiyorsan yangını: rüzgara karşı, 
yamaç aşağı, rüzgar veya eğimin çapraz istikametinde yak veya küçük tut. Yangın, 
bakının etkisini yakalamak veya kaçınmak için günün farklı zamanlarında farklı 
eğimlerde veya serin gecelerde yakılabilir. Farklı yanıcı maddeler ve yanıcı madde 
miktarları farklı zamanlarda ve farklı şekillerde de yakılabilir. 

 

Kontrol hattı ve referans noktası 

 

Kontrol hattı hakkında detaylı bilgi EF4 vejetasyon yangınlarını kontrol etmek için 
el aletlerinin kullanılması kısmında bulunabilir.. 

 

Referans noktası az yada hiç yanıcı maddenin olmadığı, yangının etrafını 
çeviremeyeceği bir yerdir. Referans noktası sıklıkla bir yol ya da nehrin kontrol hattı 
veya yangın hattıyla birleştiği yerdir. Aynı zamanda kayalık bir alan, gölet veya yanıcı 
maddesi olmayan bir alan da olabilir. 

Arka 
Yangını 

Yan Yangını Baş Yangını 

Yan Kısmı 

Yan Kısmı 
Baş Kısmı 

Topuğun 
Arka Kısmı 

Yangın Başlama 
Noktası 

Eğim Yukarı 
Rüzgar Yönü 
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Yapılmasına ihtiyaç duyulan kontrol hattı genişliği değişiklik gösterir. Bu değişiklik, 
çevredeki vejetasyonun yüksekliği, yangının hatta yaklaştığı açı, alev büyüklüğü 
veya oluşan nokta yangınlarının miktarından dolayı olabilir.  

Yan veya arka yangını durdurmak için gerekli olan yangın hattı, çevredeki 
vejetasyonun yüksekliğinden 1 ½ kez daha geniş olmalıdır. Bir başka ifadeyle yangın 
engeli alev uzunluğundan 2 ½ kez daha geniş olmalıdır. 

 
Şekil EF4 3.4 Farklı vejetasyonlarda yangın hattı genişlikleri 

 

Bütün dikkat kontrol hattından atlayarak yeni nokta yangınları oluşturabilecek közleri 
izlemek için sarfedilmelidir. Kulelerden yangınların gözetlenmesi ve kontrol hattını 
denetleyen insanların olması son derece önemlidir. 

 

Ağaç Boyunun ½ ‘si 
kadar alan temizlenmesi 

Срубить 
Ağaccık boyunun ½ ‘si kadar 
alantemizlenmel, 

Otların boyunun ½ ‘si kadar 
alan temizlenmel, 
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Yakma teknikleri 

 

Hedeflenen yangın davranışına ulaşmak için kullanılacak yakma teknikleri: arka, yan, 
nokta, hat ve hat boyu yangınıdır. Tutuşturma teknikleri iki seviyede yapılır. Birincisi 
kendi tekniğinin uygulanması, ikincisi bir takının parçası veya tutuşturma deseninin 
uygulanması olarak. 

 

İşlemin başlangıcı ve tutuşturma işlemi boyunca, özellikle rüzgar, eğim, yanıcı 
madde ve bakı gibi alandaki yangın davranışını etkileyecek olan faktörlerin 
değerlendirilmesi devam etmektedir.  Bunlar gibi faktörler, bazen aynı seviyede 
oldukları düşünülür, muhtemel yangın davranışını destekliyor mu veya azaltıyorlar 
mı? Bu faktörler yangın ilerledikçe değişecekler mi veya aynı mı kalacaklardır? 

 

Her tutuşturma işlemi yangın şiddeti ve yanma derinliği bağlamında arzu edilen 
yangın davranışını oluşturmak ve korumak durumundadır. Bir başka ifadeyle, kabul 
edilebilir yangın davranışı, alev uzunluğu ve yanıcı madde tüketimini. Her tutuşturma 
işlemi şunlardan etkilenir: 

- Yamaç aşağı veya yukarı yakmak 

- Rüzgara karşı veya rüzgar istikametinde yakmak 

- Çok sayıda küçük yangın veya birkaç daha büyük yangın 

- Güneşli veya gölgeli bakıda yakmak 

-  

Her bir durumda tercih edilen tutuşturma araçları ve kullanılan tutuşturma deseni, 
seçilen alanda yangının tamamlanmasının ne kadar zaman alacağını ve ne kadar 
yangın şiddetinin oluşacağını etkileyecektir. 

 

Arka Yangın 

 

Arka yangınlar hem rüzgara karşı, eğim aşağı hem de her ikisinin kombinasyonuyla 
yakılır. Bu yolla yayılma oranı ve alev uzunluğu azaltılır. Rüzgar ve eğimin etkisini 
uzat tutarak yangınların, yangın davranışını etkileyen/destekleyen ana faktörlerle 
uyum dışı olduğu söylenebilir.  Düşük şiddetli yangınlar beklenebilir. 
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Şekil 2.2 Tek tutuşturmanın yapıldığı arka yangın 

 

 
Şekil 2.3 Ekip halinde tutuşturmanın yapıldığı arka yangın 

 

Yan/kenar yangın 

 

Kenar yangınları, yangının yan olarak veya eğimin çaprazına doğru yayılmasına izin 
vermek için  hem rüzgara karşı hem de eğime karşı yakılır. Yayılma oranı ve alev 
uzunluğu, yangın davranışını etkileyen faktörlerin daha uyumlu olduğu benzer 
şartlardaki arka yangınlardan biraz daha yüksek olacaktır.  

Düşükten ortaya kadar yangın şiddeti beklenebilir. 

Bağlantı 

Noktası 

Yanma 

Yönü 

Kontrol Hattı 

Arka 
Yangının 
Yönü 

Rüzgar Yönü 

Yamaç 
Yukarı 
Rüzgar Yönü 

Arka Yangını 

Yönü 

Yakma Yönü 

Bağlantı 
Noktası 

Kontrol Hattı 
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Şekil 2.4 Tek tutuşturmanın yapıldığı kenar yangını 

 

 

 

 
 

 

Şekil 2.5 Ekip halinde tutuşturmanın yapıldığı kenar yangını 

 

Tutuşturma 
Noktası 

Yan Yangını Yönü 

Yangın 
Başlangıcı 

Kontrol 
Hattı 

Yangın Başlangıcı 

 

Bağlantı 
Noktası 

 

Kontrol Hattı 

 

Eğim Yukarı 
Rüzgar Yönü 

 

Rüzgarın tersi istikametinde veya 
eğim aşağı inerken tutuşturun. 

Eğim Yukarı 
Rüzgar Yönü 
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Nokta Tutuşturma/yakma 

 

Yangın yayılmasının başlangıç periyodunda, bir tutuşturma noktasında, yangın 
şiddeti düşük olma eğilimindedir. Bir grid deseninde çoklu noktadan yapılan 
tutuşturma yangın şiddetinin azaltılmasında kullanılabilir.  

Bununla birlikte, konveksiyon sütunlarının birleşmesiyle bir araya gelen iki yangın her 
birini güçlendirir ve  köz ve potansiyel nokta yangını gelişmesi de dahil yangın 
şiddetini artırır. Bu birleşme etkisi olarak bilinir. Birleşme etkisinden kaynaklanan 
aşırı yangın şiddeti ve nokta yangınlarını engellemek için fazla boşluk bırakılmasına 
dikkat edilmelidir 

 

 
 

 

 

 

Şekil 2.6 Tek bir noktadan tutuşturma 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.7 Grid deseni tutuşturma

Yan Yangını 

-Orta Alev Boyu 

-Orta Yayılma Oranı 

-Orta Alazlanma 

 

Baş Yangını 

-Yüksek Alev Boyu 

-Yayılma Oranı Yüksek  

-Alazlanma Yüksek 

Yangın Başlama 

Noktası 

Eğim Yukarı 
Rüzgar Yönü 

Eğim Yukarı Rüzgar Yönü 

 

Kontrol 
Hattı 

Bağlantı 
Noktası 

Karşı Ates 

Yakma 
Noktaları 
1, 2, 3 
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Şerit halinde yakma 

 

Şerit halinde yakma, yanıcı maddelerin dar şerit halinde olduğu yerlerde baş yangın 
olarak kısa yangınların oluşmasına izin vermek için rüzgar veya eğime karşı yakılır.  
Bir baş yangın özellikle rüzgar veya eğimle desteklenerek genişlerse, alev uzunluğu 
ve yayılma oranı daha büyük olur. Yangın şiddeti aynı zamanda, yakılan şeridin 
genişliği tarafından kontrol edilir.  Daha geniş yakma hattı yangının hızlanmasını 
artıracaktır.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.8 Şerit halinde yakma 

 

Şerit halinde yakma ile, kısa mesafelerde bile yangın davranışını etkileyen faktörlerin 
bazıları aynı seviyede olacaktır ve büyük ihtimalle daha yüksek yangın şiddeti 
oluşturacaktır. Bu teknikte dikkatli olmak gerekmektedir. 

Yangın Yönü 

 

Начало 
зажигания 

Rüzgar Yönü 

Yangın Yönü 

Arka Yangını 

-Düşük Alev Boyu 

-Düşük Yayılma Oranı 

-Alazlanma Yok 

Baş Yangını 

-Yüksek Alev Boyu 

-Yayılma Oranı Yüksek  

-Alazlanma Yüksek 
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Şekil 2.9 Takım halinde şerit yakma 

 

Şerit Halinde Baş yangın 

 

Şerit halinde baş yangında, yanıcı maddeler bir hat şeklinde yakılır ve yangının 
rüzgar veya eğimle birlikte yanmasına izin verilir. Bu teknik düşük yanma şartlarında 
veya yüksek yangın şiddeti elde etmek için iyi yanma şartlarında kullanılır. Yakma 
işlemi genellikle, rüzgar yönündeki parselin sonunda bir yangın engeli oluşturularak 
arka yangın kullanılarak başlatılır. Bu teknik yangının atlaması için çok yüksek riske 
sahiptir. 

 

 

 

 

Şekil 2.10 Takım halinde şerit baş yangın 

 

 

 

Eğim Yukarı Rüzgar 
Yönü 

Bağlantı Noktası 

Yangın ilerlemesi 3 

Yangın 

Başlangıç 
Noktası 

Yangın Başlama 
Noktaları 

Yangın ilerlemesi 2 

Kontrol Hattı 

Yangın 
Başlama 
Noktası 

Yakma İlerlemesi  2 

Bağlantı Noktası 

Yan Yangını 

Arka Yangını 

Bağlantı Noktası 

Eğim Yukarı Rüzgar 
Yönü 
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Nokta Yangını ve Şerit Halinde Baş yangın Arasındaki Farklar 

 

Hedeflenen yangın davranışına ulaşmak, yakmak için doğru yeri seçmeye ve 
yakmanın tipi ve desenine bağlıdır. 

 

Tipik olarak nokta yangınında ortaya çıkan yangın davranışındaki farklılıklar, şerit 
halinde başyangınla karşılaştırıldığında bu değişiklik iyi bir şekilde izah edilir. 

 

Beklenen yangın davranışı, düşük, orta veya yüksek şiddette, hızlı veya yavaş 
hareket edebilir,  istenen arka, yan ve baş yangının düzeyini belirleyecektir. 

 

Paralel müdahalede yakma-yakmanın tamamlanması 

 

Orta düzeyde yangının olduğu ve alev uzunluğunun 3 metreden büyük olduğu 
yerlerde doğrudan müdahale zor olur. Bu durumlarda yangının köşesinden kısa bir 
mesafede oluşturulan kontrol hattından başlatılan paralel müdahaleye ihtiyaç vardır. 

 

Güvenli kontrol hatlarının oluşturulduğu çoğu metot, nipbeten yavaştır ve daha geniş 
yangın hattı gerektirir ve daha yavaş yapım hızı olacaktır. Bununla birlikte, düşük 
alev uzunluğu olan yan veya arka yangını dar bir kontrol hattına karşı yakabilirsiniz. 
Bu durum hattın oluşturulmasını (yapımını) hızlandırır. Kontrol hattı ve yangın 
arasındaki yanıcı maddeler uzaklaştırılır. Bu teknik yakmanın tamamlanması 
(tamamen yakma) olarak bilinir. Bu genellikle paralel müdahale stratejisinin bir 
parçası olarak gerçekleştirilir. 

 
 

 

Şekil 2.11 Paralel müdahalede tamamen yakma 

 

Ana Yangın Rizgar Yönü 

Bağlantı Noktası 

Yangın Yönü 

Kontrol Hattı 
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Tamamen yakmanın ana amacı yangın ve yangı hattı arasındaki yanıcı maddelerin 
uzaklaştırılmasıdır.  O aynı zamanda söndürme zamanını azaltır, nokta yangınlarını 
yangın çevresi içinde tutar ve yangın hattını genişletir. Tamamen yakma bazen 
güvenli bir bölge oluşturmak için de kullanılır. 

 

Diğer yangın söndürme tekniklerinde olduğu gibi bir yangına yaklaşmanın en güvenli 
yolu arkadan veya bir referans noktasından yaklaşmaktır. Eğer hem mevcut kontrol 
hatları hem de yapılmış olan kontrol hatları uygun ise yakmanın tamamlanması 
uygulaması hattı genişletmek için başlatılabilir. Yangının ulaştığı yeri gözetlemek için 
bir gözetleme kulesi, devriye gezen yangın görevlileri ve kontrol hattının dışındaki 
nokta yangınlarını kollayan görevliler olmalıdır. 

 

Doğrudan Müdahalede Yakma – Karşı Ateş ve Arka Yangın 

 

Eğer bir yangın hızla yayılırsa ve şiddetli bir şekilde büyük alevlerle yanarsa 
doğrudan müdahale için çok tehlikeli olacaktır. Aynı zamanda bir yangının uzak bir 
alanda olması durumunda, deneme ve durdurma için en iyi yer seçilene kadar bir 
miktar alanın yanmasına izin verilebilir. Bu durumlarda yangının köşesinden güvenli 
bir mesafeden dolaylı müdahale çoğunlukla en iyi yöntemdir. 

 

Karşı ateş: 

 

Görevli olan kaza yöneticisi veya yangın amiri ana yanıgnın yayılma oranını 
hesaplayacaktır ve yakmayı başlatacağı noktayı seçecektir. Seçilen yer karşı ateş 
uygulamasını tamamlamak için yangın ekibine yeterince süre vermelidir. 

 

Yakma bir referans noktasından veya yanıcı maddenin kontrol hattının bir 
parçasından başlatılmalıdır. Daha sonra yangın kontrol hattı boyunca yakılmalıdır. 
Yangınla kontrol hattı arasındaki yanıcı madde genellikle düşük şiddetli arka 
yangınla yavaş yavaş yakarak tüketilir.   

 

İlk tutuşturma hattı ve ana yangın arasında işlemi hızlandırmak için yeni 
tutuşturmalar da yapılabilir. 

 

Her zaman bütün yakma personeli kaçış yolları ve güvenli bölgelere geçiş yerlerine 
sahip olmalıdır. Aynı zamanda diğer bir yakma ekibinin alt tarafında veya rüzgar  

istikametinde yangınlar başlatılmamalıdır.
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Şekil 2.12 Karşı ateş 

 

Arka yangın: 

 

Karşı ateş işlemiyle aynıdır ancak yangın, ana yangından oluşacak hava akımının 
arka yangını ana yangına doğru itmesi için ana yangının ön tarafından başlatılır. Bu 
durum, kontrol altında olan durumlarda ana yangına katılan mevcut yanıcı madde 
miktarını azaltabilir. Bu taktik, iyi zamanlanmış olmalı ve yangındaki diğer 
uygulamalarla koordineli bir şekilde yapılmak zorundadır. 

 

Arka yangın çoğu zaman yüksek risk işlemine sahiptir. Yanlış şartlarda yapıldığında 
ve bütün yangın durumları dikkate alınmadığında tehlikeli olabilir. Bu nedenle, bu 
işlem ancak sorumlu personelin amirinin gözetimi altında yapılabilir. 

 

 

Eğim Yukarı 
Rüzgar Yönü 

Kontrol Hattı 

Tüm Kenarın 
Yakılması 

Bağlantı 
Noktası 

Yakma 
Noktaları 1,2,3 

Yakma 
Yönü 
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Şekil 2.13 Arka yangın 

 

Yangından sorumlu personel bütün yangınlar için yakma tekniklerinin kullanımına 
onay vermeli ve işlem doğrudan yangın amirinin gözetimi altında yapılmalıdır. 

 

Kontrollü yakma 

 

Kontrollü yakma, kaynak yönetim amaçlarına ulaşabilmek amacıyla, yangının 
belirlenmiş çevresel şartlar altında ve tanımlanmış sınırlar içinde planlı 
uygulamasıdır. Amaçlar aşağıdakilerden oluşur: 

 

• Yangın hattı oluşturmak 

• Yanıcı madde miktarını azaltmak 

• Yaban hayatı habitatını iyileştirmek 

• Yeni tarımsal alanları ıslah etmek 

• Hayvan otlamayı iyileştirmek 

• Ağaç ve çalıların doğal yenilenmesine yardım için yüzeysel bitki örtüsünü ve üst 
ibre tabakasını kaldırmak 

• Dal, diğer çalı çırpı, budama artıkları ve yeniden ekim öncesi artıkları ortadan 
kaldırma  

• Toprağın doğal gübrelenmesini sağlamak  

• Açık kültürel peyzaj alanlarını korumak  

• Kültürel olarak önemli tarımsal sistem örneklerini korumak  

• Yangın araştırmalarını desteklemek 

 

Beklenen yangın davranışı ve şiddeti arazi yönetim amaçlarına erişmek amacıyla 
değiştirilecektir. Diğer tutuşturma tekniklerinde olduğu gibi, istenen yangın davranışı, 

Kontol Hattı 

Arka 
Yangını 

İleri yangın 

Ana Yangın 

Rüzgar Yönü 

Yakma yönü 2 
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bu davranışı arttıran veya azaltan faktörlerin seçilmesi ve çeşitli tutuşturma desenleri 
ile başarılabilir. Genel olarak, bu aşağıdaki ana yakma kategorilerinden birine yol 
açacaktır. 

 

Düşük Şiddetli Yakmalar: 

 

Normalde, yüzey yanıcı maddesinin bir parçasını tüketmenin amaç olduğu ve bitkisel 
örtü üzerinde orta düzeyde hasar istenen durumlar için bir seçenektir. Bu tür 
yakmalar tehlike azaltma programları ve sadece düşük seviyedeki yanıcı maddenin 
ve bitki örtüsünün değiştirilmesinin hedeflendiği bazı ekolojik amaçlar için uygundur. 

 

Yüksek Şiddetli Yakmalar: 

 

Normalde şu durumlarda kullanılır: 

- En fazla yanıcı maddenin tüketilmesi/yakılması 

- Bazı hedef türlerin en fazla ölümüne neden olma 

 

Yüksek şiddetli kontrollü yakmaların kullanıldığı örnekler: 

- Ağaç ve çalıların zararlarını kontrol etmek 

- Kesim artıklarının yakılması (tehlikeyi azaltmak, gençleşmeyi desteklemek) 

- Diğer ekolojik amaçlar (flora ve fauna habitatlarına faydalar) 
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Tablo 3: Yakma yöntemi özeti. 

 

Yakma yöntemi Özellikler Tehlikeler 

Arka Yavaş ilerleyen düşük şiddetli 
yangın oluşturmak için 
rüzgara karşı veya eğim 
aşağı doğru yak 

Rüzgar yönü ve hızı ile nokta 
yangınlarında değişiklik ihtimali 

Yan/Kenardan Rüzgara dik açıyla veya 
eğime karşı yak, hafif daha 
yüksek yangın şiddeti 

Rüzgar yönü ve hızı ile nokta 
yangınlarında değişiklik ihtimali 

Nokta Genelde grid desen şeklinde , 
uzak mesafe birleşme etkisi 
gibi, arka, yan ve baş 
yangının genişlemesini 
kontrol edecektir. Mesafenin 
kısalması yüksek yangın 
şiddeti ve nokta yangınlarına 
neden olacaktır. 

Yüksek yangın şiddeti ve 
birleşme etkisinden 
kaynaklanan nokta yangını 
potansiyeli  

Şerit Yangın kontrol hattına paralel 
şeritlerde başlatılır. Şeridin 
genişliği yangın şiddetini 
kontrol eder. Yakma ekibi 
kullanılabilir. 

Ekip  arkadaşları arasında 
iletişimde aksaklıklar. Yakmalar 
eş zamanlı olmayabilir. 

Şerit baş yangın/hat 
yangını 

Düşük yanma şartlarında 
kullanılır veya yüksek yangın 
şiddeti elde etmek için iyi 
yanma şartlarında yakılır. 
Genellikle uygulama, arka 
yangın kullanılarak yangın 
şeridinin tamamen 
yakılmasıyla başlar. 

Artmış kaçma riski  ve yüksek 
yangın şiddeti 

 

Bir ekip olarak çalışmak 

 

Yakma amirinizle çalışmak 

 

Yangını, yangınla savaşmak için veya kontrolü yakmalarda kullanmak doğal bir risk 
içerir. Bu riskler, uygulamalar uygun kaynakların temin edildiği bir ekiple yapılırsa 
önemli oranda azaltılır. 
 
İyi ekip çalışmasının anlamı, belirlenmiş bir amacın peşinde, birbiri için ve birbiriyle 
ve amiriyle iletişim kurarak çalışmaktır.  Ekip başları tarafından yapılan açıklayıcı 
bilgilendirmeler başarının püf noktasıdır. Bilgilendirmeleri hızlı bir şekilde 
anlayabilmek, gerek doğrudan yakma işleminde görev alsın gerekse söndürme 
ekibinin bir parçası olsun yakma uygulamalarında çalışan bütün personel için önemli 
bir maharettir. 
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Tablo 4: Kontollü yakma bilgilendirmeleri için önerilen plan 

 

Öge Tanımlama 

1. Genel durum Alanın coğrafyasına genel bir bakış, dönemin hava tahminleri, 
özellikle önemli değişiklikler, halihazır veya muhtemel yangın 
tehlike oranı, uygulamanın içeriği. 

2. Amaç ve hedef Yakmanın genel amacı ve daha ayrıntılı hedefler 

3. Yakma işlemi Hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan yakmanın şekli ve tipi ile 
birlikte zaman çizelgesi ve kilometre taşlarının programı 

4. Önleme planı Kontrol hatları, kontrol ekipleri, kaynakların konuşlandırılması, 
duman yönetimi vb. 

5. Görevler Bireysel görevler ve uygulama içerisindeki ekiplerin görevleri 

6. Emir ve iletişim Yangın yerindeki herkes kimin lider olduğunu ve kime rapor 
verileceğini bilmelidirler. Aynı zamanda, takım arkadaşları 
arasındaki tercih edilen iletişim yönteminin ne olduğunu ve 
bilgilerin yönetim zinciri boyunca nasıl bildirileceğini herkes 
bilmelidir. 

7. Tehlikeler Uygulamanın bir parçası olarak ve alanda muhtemelen 
karşılaşılabilecek tehlikeler vurgulanmalıdır. 

8. Güvenli 
bölge&kaçış yolları 

Eğer yangın davranışı hızlıca değişirse ve tehlikeli olursa bütün 
personel güvenli bölgelere gidilecek yolları bilmelidir. 

9. Beklenmedik 
durum planı 

Yapılacak işler: Kaçış (kontrolsüz yangınlar), kaza/yaralanma, 
iletişimin kopması, yangının dönüm noktasına ulaşması vb. 

 

Takım çalışmasının bir başka anahtar hususu takım arkadaşıyla, sorumlu kişi (badi) 
sistemiyle çalışmaktır. Bir arkadaşıyla yakın çalışmak iletişime, güvenliğe ve 
yangınlarda genel verimliliğe yardımcı olur.  

 

LACES (Şunları anlamak için hafıza yardımıdır) 

L  (G)  Gözetleme 

A  (U)  Uyanıklık 

C  (H)  Haberleşme 

E  (K)  Kaçış yolları 

S (E)  Emniyetli alan 

 

Bir yakma ekibinin parçası olarak çalışıldığı zaman, güvenli çalışma 
uygulamalarından emin olmak için bu rehberin takip edilmesi çok önemlidir. 

 

Yakma için Genel Çevresel Sınırlılıklar 

 

Duman 

 

Tutuşturma işlemleri süresince duman mevcut olacaktır. Duman sizin 
oryanytasyonunuzu bozup şaşırtabilir (mesela kaybolabilirsiniz). Her zaman nerede 
olduğunuzu ve kaçış kanallarınızı bilmeniz; diğer takım arkadaşlarınızla ve amirinizle 
sürekli iletişim halinde olmanız çok önemlidir.  



 

  Sayfa 25 

 

Kontrollü yakmalarda duman bazen yakın yollardan görünüşünüzü etkileyebilir. 
Böyle bir deneme yangınının yapıldığının işaretleri bu yollara konulmalıdır.  

 

Duman aynı zamanda, halk için genel bir tehlike veya rahatsızlık verici bir durum 
olabilir veya bazı tıbbi rahatsızlıkları olan bireyler için tehlike oluşturabilir.   

 

Ekolojik Sınırlılar 

 

Kontrolsüz veya kontrollü yangınların birçoğu koruma bölgesi veya nesli tehlikeye 
düşmüş yaban hayvanları için ilan edilmiş alanlarda meydana gelebilir. Bu tip 
bölgelerde, yakma planları hakkında saha yöneticileri ile iletişim halinde olunmalı ve 
uygun söndürme yöntemleri (örn., sentetik köpük konsantresi gibi) kullanılmadan 
önce onlarla konuşulmalıdır. 

 

Tutuşturma işlemleri için genel “Yapılacak” ve “Yapılmayacaklar” 

 

• Yangını her zaman bir referans noktasından veya güvenli bir kontrol hattından 
başlatın. 

• Ateşlemenin amacı, kullanılacak yöntemler, tehlikeler, kontrol ölçeği ve olasılık 
planları hakkında net olduğunuzdan ve talimatları anladığınızdan emin olun.  

• Ekibiniz ve amirinizle yangın davranışındaki değişiklikler veya plana göre gitmeyen 
işler konusunda iletişim halinde olun.  

• Mümkün olduğu kadar yokuş aşağı yakın  
• Mümkün ise rüzgara karşı yakın 
• Baştan başlayın, yan taraflardan topuğa doğru ilerleyin 
• Mümkün olduğu kadar sırtın arkasından yakmaya başlayın (tepeden değil) 
• Sırtın iki yanını her iki yönden aynı anda yakmaya başlayın  
• Tutuşturma desenini duruma uyacak şekilde ayarlayın 
• Eğer şartlar lehinize ise, gecikmeden yakın sonra çok geç olabilir 
• Hattın küçük bölümlerini yakın ki bir problemle karşılaşırsanız durumu kontrol 

etmek için iyi bir şansınız olsun  
• Tutuşturmanın oranı onu kontrol altında tutabilme ile tutarlı olmalıdır. Kontrol 

kaynaklarının başa çıkabileceğinden fazla tutuşturma yapmayın 
  
Tüm kontrollü yangınlar, kontrol hatları ve yangın engelleri gibi, yangın öncesi alan 
hazırlamasını gerektirir.  
 
Aynı zamanda kontrollü yangınlar doğal yangın engelleri içinde de planlanmalıdır. 
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Kaynaklar: 

 
 

 



 

  Sayfa 27 

 

 

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 


