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Seçimler Yapmak 
Karel Lambert 

1 Giriş 

Belçika İtfaiye Teşkilatında, genel olarak 
yangın yerindeki çalışma sırasında hangi 

kararı kimin vereceğine dair bir tartışma 
vardır. Hangi kararlar amirler tarafından 

verilmelidir? Ve hangileri küçük zabitler 
tarafından verilmelidir? Bu iki soru 

arasındaki çizgi (Belçika’da) açıkça 
tanımlanmamıştır. Peki bir itfaiyeci karar 
verebilir mi? Yoksa sadece verilen 

emirleri mi uygulamalıdır? 
 

Hangi konular üzerinde kararlar 
verilmeldir sorusu da çoğu kişi için cevabı 

açık olmayan bir diğer konudur. Bu 
makale yukarıda belirtilen sorunlara bir 

formül bulma çabasını içermektedir. 
Hangi konularda bir karar alınması 

gerektiğine dair iyi bir fikrim olduğunu 
düşünüyorum. Bunlar stratejik, taktiksel 

ve teknik konulardır. Öte yandan her bir 
spesifik kararı kimin vermesi gerektiği 

konusunda tamamen emin değilim.   
 

Kesin olan şey şudur ki, en yüksek 
rütbeye sahip kişi yangın yerindeki 
operasyondan sorumludur (Belçika 

kanunlarında önceden belirtilmiş 
istisnalar hariç). Çoğu yangın 

operasyonunda bu kişi bir amirdir. Amirin 
yapılacak eylemleri yönlendirebilme 

yetkisi vardır. Fakat operasyon sırasında 
her ufak detay hakkında karar veremez. 

Mikro düzeyde yöneticilik yapmaya 
kalkan bir amir hızla asıl yapması 

gereken işten uzaklaşacaktır. 
  

Yangın yeri, oldukça dinamik bir 
ortamdır. Herkes yangınların artık 

geçmişle kıyaslandığında daha hızlı 
büyüdüğünü biliyor olmalıdır. Bu itfaiye 
teşkilatı için çok büyük bir zorluk yaratır. 

Sonuçta itfaiyecilerin, bu hızla değişen 
ortam içerisinde stratejik, taktiksel ve 

teknik konular hakkında karar vermeleri 

Şekil 1, 2 ve 3 Yangın başladığı sırada bu dairedeki 
bina sakininin balkona kaçmaktan başka şansı yoktu. 
Bunun yanında yangın hızla büyümekteydi. Ilk 
resimde sadece küçük miktarda bir duman 
görünüyor ve bina sakini göreceli olarak güvende. Üç 
dakika sonrasında yangın tam gelişmiş safhaya 
ulaşır. Bu aşamada adamın çok hızlı bir şekilde 
kurtarılmak zorundadır. Aksi takdirde alevlerden 
kaynaklanan radyant ısıdan kaçmak için atlayacaktır. 
(Fotoğraflar: Tom Vanryckegem) 
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gerekir. Genellikle, olay yerine ilk olarak bir itfaiye aracı ulaşır. Bu demektir ki o anda 

komuta eden en yüksek rütbeli amir, araçtaki küçük zabittir. Bir amir gelene kadar, küçük 
zabit  bütün kararları verir. Bu, normalde küçük zabitlerin verdiği kararların yanında normal 

zamanlarda grup amirleri tarafından verilmesi gereken kararları da kapsar.  
 

Bu makalede, öncelikle yangın yerinde karar verilmesi gereken konuların bir özeti 
sunulacaktır. Sonrasında kimin hangi kararları vermesinin daha uygun olacağı konusunda 

bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır. Sonraki kısım büyük ölçüde yerel özelliklere bağlıdır.  

2 Karar verilmesi gereken konular nelerdir?  

Yangın yerinde güvenli bir yaklaşımın sağlanması için her bir seferinde bazı konularda bir 
karara varmak şarttır:  

• Strateji 

• Taktikler 

• Teknikler 

2.1 Strateji 

Yapılmasi gereken ilk ve en önemli tercih, takip edilecek stratejinin belirlenmesidir. Ofansif 

mi yoksa defansif bir strateji mi seçeceğiz? Strateji yangın yerindeki genel prensipleri 
belirler. Yakın zamanda ABD’li bir amir, ofansif stratejinin çok iyi bir tanımını yapmıştır.  

 
İtfaiyecilerin binanın içerisinde ya da dışarısında yapının çöken parçalarından 

dolayı yaralanabileceği her strateji ofansif stratejidir.  
 

Bu anlamda itfaiyecilerin çökme bölgesinde çalıştığı her bir strateji ofansif stratejidir. Bu, 
duruma zarif bir şekilde bakmanın bir yoludur. Konunun özü güzelce ortaya konmuştur. 

Bizler (bir kurum olarak), belirli bir amacı gerçekleştirmek için adamlarımızı (ciddi ölçüde) 
tehlikeye atmaya hazır mıyız? Eğer değilsek binanın çökme bölgesi dışarısında kalmak iyi 

bir fikirdir.  
 

Bu, oldukça zor soru sadece (kısa) risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra cevaplanabilir. 
Riskler ulaşmaya çalıştığımız sonuçla kıyaslanmalıdır. Dolayısıyla arzu edilen sonucun, 
çalışmaya dahil olan herkes tarafından açıkça anlaşılmış olması gerekir.  

 
Bu demektir ki, bir stratejinin bir ya da daha fazla stratejik hedefi olmalıdır. Bu hedefler 

aşağıda sıralananlardan bazıları olabilir: 

1. İnsanları kurtarmak 

2. Zararı sadece yanmakta olan binayla sınırlamak  

3. Yangının sirayetini önlemek  

4. Çevreye olan zararı önlemek ve sınırlamak  
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Hedefler önem sırasında göre verilmiştir. Bu demektir ki itfaiyecilerin, yangının sirayetini 

önlemeye kıyasla insan hayatı kurtarırken daha fazla risk alması makuldur. Kurtarılabilecek 
bir kimse olmadığı ve binanın tamamen yandığı durumlarda defansif strateji doğru yaklaşım 

gibi görünmektedir. Defansif bir strateji tercih edildiğinde, herkesin risk alınmayacağını 
bildiğinden emin olunması gerekir.  

2.1.1 Dörtlü Model 

Hollandalı meslekdaşlarımız, komuta eden 
amirlere doğru yaklaşımı seçebilmeleri 

hususunda yardımcı olabilmek için dörtlü 
model adlı bir yöntem geliştirdi.  

 
Hollandalılar itfaiyecilerin binanın 

dışarısından da ofansif eylemlere 
girişebileceğini ortaya koydular. Buna 
dışarıdan ofansif müdahale adını verdiler. 

Bazı olasılıklar bu kategoriye girer. Bunların 
çoğu binanın çökme bölgesi içinde 

gerçekleşir. Bu amerikalı meslektaşımızın 
tanımına oldukça güzel şekilde 

oturmaktadır. Bunun örnekleri iğne lansları 
veya kobra kullanmak olabilir. Fakat 

kademeli söndürme çalışması da dışarıdan 
başlatılan ofansif eylemlere dayanır.  

 
Dörtlü modelin güzel bir şekilde gösterdiği şeylerden birisi de Hollandalılar tarafından 

bölmeler arasında geçiş olarak tabir edilen unsurdur. Günümüzde yangın yerindeki çoğu 
durumda dışarıdan ofansif söndürme çalışması ile başlayarak ısı yayma değerini düşürmek 

ya da duman gazını inert hale getirmek tavsiye edilir. Bunun ardından dahilden söndürme 
çalışmasına başlanır. Bir bölmeden başlanıp, akabinde diğer bölmeye geçme kavramı 

kıymetli bir düşünme şeklidir. Bölmeler arası geçiş farklı şekillerde de olabilir. İçerideki 
söndürme ekibi risklerin çok yüksek olduğunu değerlendirip geri çekilebilir. Genellikle 
bunun ardından defansif bir yaklaşım gelir.  

 
Bununla beraber modele yönelik bazı eleştiriler de vardır. En büyük eleştirilerden biri 

modelin olayları gereksiz yere karmaşıklaştırmasıdır. Hollandalı itfaiyeciler dört farklı 
bölmeyi dört farklı taktik olarak değerlendirir. Bu makalede ise bölmeler seçilen stratejinin 

bir sonucu olarak değerlendirilmştir. Konu üzerinde küresel bir görüş birliği 
bulunmamaktadır. Yine de “ofansif dışarıdan müdahale” ve “bölmeler arası geçiş” 

kavramları kıymetlidir.  
 

Stratejiyi tarif etmenin bir diğer yolu ise şöyledir: İtfaiye ekipleri ofansif veya dafansif 
olarak çalışırlar. Defansif, anlamı gereği dışarıda çalışmak (çökme bölgesinin dışında) 

anlamına gelir. Ofansif hem dışarıda hem içeride anlamına gelebilir. Şekil 5 üzerinde soldan 
sağa doğru ilerlerken riskler artacaktır. Komuta eden amir risk düzeyini değerlendirebilir.  
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Dahilden 
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Müdahale 
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Şekil 4 Stratejik tercihin üç olası açılımı. (Çizim: Karel Lambert) 

2.1.2 Karar verme ve iletişim kurma  

Takip edilecek stratejiye karar verilir verilmez (defansif veya ofansif), verilen bu karar 
duyurulmalıdır. Öncelikli olarak yangın yerindeki tüm itfaiyecilere bildirilmelidir. Yapılan 

stratejik tercih itfaiyecilerin ne derece insiyatife sahip olduklarını belirler. Tüm itfaiyecilerin 
ilgili operasyon boyunca uygulanan saha kurallarını bilmesi aşırı derecede önemldir.  

 
23 Mart 2003’de Hollandanın Haarlem şehrindeki Koningkerk kilisesinde bir yangın çıktı 

[2]. Olay amiri defansif bir stratejiyi tercih etti. Çökme riski yüzünden bir yolun 
boşaltılmasını ve buraya kimsenin girmemesini emretti. Buna rağmen üç itfaiyeci 
yasaklanmış bölgeye girdi. Belki verilen emirden haberleri yoktu. Belki de defansif 

stratejinin çökme bölgesinin dışında kalmak anlamına geldiğini bilmiyorlardı. Yol boyunca 
yürürlerken kilisenin duvarı dışarıya doğru çöktü. Üç itfaiyeci enkazın altında kaldı ve 

hayatlarını kaybetti.  
 

Haarlem’de yaşanan trajik kaza gibi olaylardan kaçınmak için, her rütbeden tüm 
itfaiyecilerin hangi türde bir çalışma içerisinde olduklarının farkında olmaları gerekir. 

Dolayısıyla herkesin farklı tercihlerin (strateji, taktik, teknik) ne anlama geldiğini anlaması 
önemlidir. 

 
Bazı ülkelerde komuta eden amir bu kararı telsizden herkese bildirir. Örneğin “Ofansif 

çalışıyoruz” gibi. Bu önemli bir duyurudur. Böylece olay yerine seyir halinde olan tüm 
birimler, hangi kurallara göre hareket edeceklerini bilirler. Aynı zamanda ekipler nasıl bir 

yangına seyir halinde olduklarıyle ilgili daha isabetli değerlendirme ve beklentilere sahip 
olurlar. Stratejik tercihler her değiştiğinde, diğer bir telsiz mesajı yayınlanır. Bazı 
durumlarda küçük zabitlerden mesajı aldıklarına dair teyid istenir.  

 
Yukarıdaki açıklamaya iyi bir örnek büyük bir binada çıkan bir yangın olabilir. İlk müdahale 

ekibi başlarındaki küçük zabitin komutasında dahilden söndürme çalışmasına başlar. İkinci 
bir ekip olay yerine varır ve bir yandan su tedariği için hortum sererken bir yandan da 

söndürme ekibine yardım için ikinci bir kol atar.  Beş dakika sonra bir amir olay yerine 
varır. Yangının hala büyümekte olduğunu değerlendirir. Binada olan herkes dışarı kaçmayı 

başarmıştır. Bu nedenle strateji binayı kurtarmaya odaklı olmalıdır. Yine de olay amiri 
ekiplerin çabasına rağmen yangının büyüdüğünü görür. Bu senaryoda ofansif stratejiden 

defansif stratejiye geçmek makul bir karardır. Olay amiri bir kez bu kararı verdiğinde 
kararını telsizden herkese bildirir. İçeride bulunan ekiplere dışarıya çıkarak defansif bir 

konumdan çalışmalarını emreder. İdeal olarak küçük zabitlerden mesajının alındığına dair 
bir teyit ister.  

Defansif 

dışarıdan 

müdahale 

Ofansif   

dışarıdan 

müdahale  

Ofansif 

dahilden 

müdahale 
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2.1.3 Örnekler 

Endüstriyel bir yangın için itfaiye 
çağrılır. Bu demektir ki birkaç 

farklı birim olaya gönderilecektir. 
Olay yerine seyir halindeyken 

itfaiyeciler çok büyük bir duman 
sütunu görürler.  Birkaç dakika 

sonra ilk araç olay yerine varır. 
Köşeyi dönüp caddeye girdikleri 

anda araçtaki küçük zabit Şekil 
6’da gösterilen manzara ile 

karşılaşır.  
 

Küçük zabit hızlı bir şekilde 
binanın içerisinde hala mahsur 

kalanlar olup olmadığını 
belirlemelidir. Eğer kimse yoksa 

defansif bir strateji seçecektir. Böyle bir yangının üstesinden tek bir araçla gelinemez. 
Telsizden bir DEİ raporu (Durum, eylem, ihtiyaç) verir ve defansif bir yaklaşımda bulunma 
kararını belirtir.  

2.2 Taktkiler 

Strateji belirlendiğinde taktiksel tercihlerin de yapılması gerekecektir. Genel kurallar 

stratejiyle beraber belirlenmiştir. Fakat hala daha pratik uygulamanın gerçekleşmesi 
gerekir. Komuta eden amirin bir eylem planı geliştirmesi gerekir. Başırılı bir operasyon için 

kullanılabilecek çok sayıda taktik vardır. Dolayısıyla farklı taktiklerden oluşan bir eylem 
planı stratejinin belirlenmesiyle aynı anda veya sonrasında geliştirilmelidir. Yangınla 

mücadelede kullanılan bazı önemli taktikler aşağıdaki gibidir: 

• Dahilden söndürme 

• Kademeli söndürme 

• Dışarıdan söndürme 

• Birincil arama 

• Taktiksel havalandırma 

• Dışarıdan kurtarma (merdiven kullanarak) 

• Su tedariği 

• İkincil arama (içeride kalmış olabilecek kişileri atlamamak için) 

• Tesisatın kapatılması ve kilitlenmesi. 

Bu taktiklerin her birinin bir amacı vardır. Farklı taktiksel hedefler stratejik hedeflerin 
gerçekleşmesini sağlar. Dahilden söndürme taktiğinin hedefi: “yangını bulmak ve 

söndürmektir.” Eğer bir ekip bu taktiği uygularsa, yaptıkları iş büyük ölçüde“ yapıya yönelik 
hasarın sınırlandırılması” şeklindeki stratejik hedefi elde etmeye yarayacaktır. Bunun 

Şekil 5 Endustriyel bir yangının fotoğrafı (Fotoğraf: Klaas 
Danneel) 
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arkasından yapılacak aktarma çalışması bu hedefi tamamlayacaktır. İnsanların kurtarılması 

gereken durumlarda yangını bulmak ve söndürmek aynı zamanda “insan hayatını 
kurtarmak” stratejik hedefine ulaşılmasına da yardım edecektir. Söndürme sonrasında 

durum aşağı yukarı kararlı hale gelecektir. “arama ve kurtarma” taktiğini uygulayan bir 
diğer ekip içeride mahsur kalmış olanların dışarı çıkarıldığından emin olunmasını sağlar. Bu 

iki taktiğin hedefleri “insan hayatı kurtarmak” şeklindeki stratejik hedefin 
gerçekleştirilmesini sağlar.  

 

2.2.1 Karar ve haberleşme 

Her bir taktiğin bir zamanı ve yeri vardır. Komuta eden amir ya da küçük zabit taktiği tercih 

ederken durumu, riskleri ve mevcut kaynakları dikkate almalıdır.  
 

Eğer ofansif bir strateji tercih ederse, mantıksal olarak bir sonraki adım dahilden 
söndürmedir. Yangın tam gelişmiş hale ulaştığında ve yangının hava aldığı boşluktan su 
sıkılabildiği durumda ise işler değişir. Bu durumda kademeli söndürme mümkün hale gelir. 

Bu taktiğin hedefi de yangını söndürmektir. Fakat klasik dahilden söndürmeyle farkı 
söndürme ekibinin maruz kaldığı riskin azalmasıdır. Yani bu taktiğin amacında daha yüksek 

derecede bir iş sağlığı güvenliği seviyesi sağlama kaygısı vardır. Bunun yanında yangın 
daha hızlı söndürülebilir. Bu demektir ki taktiğe bir zaman faktörü de ilave edilmiştir. Sonuç 

olarak hızlı söndürme yangının yayılmasını da yavaşlatır. Yani komşu odalardaki insanlar 
görece daha uzun süre boyunca güvende kalırlar ve yapıya olan zarar daha azdır. Kademeli 

söndürmenin taktiksel hedefi şu şekilde tarif edilebilir. “ tam gelişmiş bir yangını dışarıdan 
hızlı bir şekilde karartmak ve devamında yakıt kontrollü haline geri dönen yangını içeriden 

söndürmek.” 
 

 
Komuta eden amir öncelikler belirlemelidir. 

Çoğu zaman olay yerine ilk olarak bir itfaiye 
aracı gelecektir. Eğer bu araçta 6 itfaiyeci 

varsa amir 4 kişiye komuta edebilir. Amir bu 
4 kişiyi tek bir taktik için de iki farklı taktik 
için de kullanabilir. Bu taktikler uygulanırken 

başka bir görev yapılamaz.  
 

Haberleşme aşırı derecede önemlidir. 
Komuta eden amir, kullanılacak taktiklere 

karar verdiği anda emiri vermelidir. 
İtfaiyecilerin ne yapması gerektiği verilen 

emirde açıkça belirtilmelidir. Olay yerine 
ilave birimler geldiğinde amir, DEİ (durum, 

eylem, ihtiyaç) raporu verir. “İhtiyaçlar” kısmı daha sonra uygulanacak taktikleri söylemek 
için kullanılabilir. Bunu kolaylaştırmak için amir, bina duvarlarına alfa, bravo çarli ve delta 

(bkz şekil 7) şeklinde isim verebilir. Bu, olay yerindeki diğer zabitlerin hangi durumun 
nerede cereyan ettiğine dair daha açık bir fikre sahip olmalarını sağlar.     

 

Şekil 6 Dört tarafı alpha, bravo, charlie ve delta 
olarak belirlemek (Çizim: Bart Noyens) 
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2.2.2 Örnekler 

Diyelim ki bir itfaiye aracı sabah saat 3.00’da tam gelişmiş bir ev yangınına gitti. Birinci 
kattaki bir odanın penceresinden alevler çıkmakta. Olay yerine varıldığında, bina sakinleri 

ekibe o anda odasında uyumakta olan ailenin küçük oğlu dışında herkesin dışarıya çıktığı 
bilgisini verir. Bu ilk bakışta ofansif bir stratejinin tercih edilmesi gereken bir durum gibi 

görünebilir. Araçtaki zabit, kademeli söndürmeyi tercih eder. İki kişilik bir ekibin 45mm’lik 
hortumu bir düşürücüyle direk araca bağlayarak dışarıdan söndürme yapmasını emreder. 

Diğer iki itfaiyeci dahilden müdahale etmek için hortum demetlerini hazırlar. Bu durumda 
amir dört itfaiyeciyi aynı anda “kademeli söndürme” taktiği için kullanmaktadır. Yangın 

karardığı anda, ikinci ekip dahilden söndürme çalışmasına başlar. İlk ekip ise birincil arama 
kurtarmaya başlar. Anne ve baba yatak odasının yerini söyler ve ekip önce o odayı aramaya 

başlar.  
 

Birkaç dakika sonra üst amir olay yerine varır. Aracın zabiti DEİ raporu verir: “Olay yerine 
vardığımızda birinci katta tam gelişmiş bir yangın vardı ve bir çocuk hala binaın 

içerisindeydi. Kademeli söndürme çalışmasına başladık. Şu anda dahilden söndürme 
yapıyoruz ve aynı zamanda birincil arama kurtarma çalışmasına devam ediyoruz. 

Havalandırma, su ikmali ve ikinci arama için ilave kaynağa ihtiyacımız var.”  
 
Bunun ardından üst amir, küçük zabitin değerlendirmesinin doğru olup olmadığını hızlıca 

kontrol eder ve ikinci aracın zabitine yapılmasını istediği şeyleri söyler. Genellikle 
havalandırma ve su ikmalini seçer. Sonuçta içeride sadece bir tane mahsur kalan kişi vardır 

ve içeride onu arayan bir ekip vardır. Aynı odaya ikinci bir ekip göndermek gereksiz ve 
belkide zararlıdır. Eğer ikinci bir mahsur kalan kişi olsaydı o zaman farklı tercihler 

yapabilirdi. Böyle bir durumda şoföre araç içerisinde ne kadar su kaldığını sorabilir ve 
cevaba göre ikinci ekibi su ikmali yapmak yerine arama ekibine yardım için girebilirdi.  

 
8 Ocak 2017’de Midwest itfaiyesine bağlı 

Tielt itfaiye istasyonu bir daire yangını 
ihbarı aldı. Şans eseri olay yeri istasyona 

sadece 1.3km uzaklıktaydı. İtfaiye iki araç 
ve bir komuta arabasıyla kısa sürede olay 

yerine varır. Ekipler şekil 1,2 ve 3’te 
gösterildiği gibi hızla büyüyen bir yangınla 

karşılaşır. Ofansif bir yaklaşım tercih edilir. 
Bu ofansif strateji içerisinde birkaç farklı 
taktiğe karar verilir. Taktiklerden birisi 

balkonda mahsur kalmış bir vatandaşı 
kurtarmak için merdiven aracı kullanmaktır. 

Büyük bir şnorkel aracı standard bir 
merdiven aracına göre daha yavaştır. 

Dolayısıyla böyle bir kurtarma mahsur 
kalan kişinin gözünde oldukça yavaş bir 

iştir. Bu süre zarfında mahsur kalan kişi, yangından kaynaklanan radyant ısıya maruz kalır. 
Kademeli söndürmenin mükemmel bir uygulamasıyla alevler dışarıdan bastırıldı ve bu 

esnada diğer bir ekip dahilden söndürmeye başladı. Aynı zamanda diğer bir ekip şnorkel 
aracıyla kurtarma çalışmasını tamamladı.  

Şekil 7 İtfaiye teşkilatı kademeli söndürme taktiği 
uyguluyor. Yangın dışarıdan müdahale edilerek 
karartılmış, bu sırada snorkel ile mahsur kalan kişi 
kurtarılmıştır. (fotoğraf: Tom Vanryckegem) 
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Dışarıdan söndürme yangını zayıflatır ve yavaşlatır. Alevler karartılır ve mahsur kalan 

kişinin maruz kaldığı radyant ısı azalır. İtfaiye ekibinin eylemleri sayesinde mahsur kalan 
şahsa ilave zaman kazandırılmıştır.  

 
Şekil 8’de gösterilen gibi bir durum mahsur 

kalan kişiye yönelik büyük bir tehdit 
içermektedir. Şekil 1,2 ve 3’e tekrar bakın. 

Durumun ne kadar hızlı geliştiğini düşünün. 
Mahsur kalan şahıs artan miktarda radyant ısıya 

dayanmak zorunda. En sonunda aşağıya 
atlamayacağını kim garanti edebilir.  

 
İtfaiye teşkilatı olay yerine resim 2 çekildiği 

sırada vardı. İki dakika içerisinde yangın 
büyüme aşamasından tam gelişmiş aşamaya 
geçti...ve balkonda mahsur kalan birisi vardı.  

 
Tielt itfaiyecilerinin hızlı ve profesyonel 

müdahalesi olmasaydı, mahsur kalan şahsın 
kaderi çok farklı olabilirdi. Böyle bir performans 

ancak önceki yıllarda yapılan zorlu bir eğitimle 
mümkün olabilir. Tüm bu zaman boyunca Tielt 

itfaiye istasyonu yeni konseptleri yangın yerinde 
kullanılabilecek şekilde uygulamıştır.  

 
 

 
 

 

2.3 Teknikler 

Kararların verildiği bir diğer seviye de tekniklerdir. Genellikle bir taktiğin gerçekleştirilmesi 

sırasında hangi tekniklerin kullanılacağına küçük zabitler veya itfaiyeciler karar verirler. 
Sonuçta, çoğu zaman farklı birkaç yöntem aynı amacı gerçekleştirmek için kullanılabilir. 

Şimdi bir ev yangınında uygulanan klasik dahilden söndürme çalışmasına yakından bakalım  
 

Ofansif bir strateji tercihi yapılmıştır. Aynı zamanda dahilden söndürme tercihi de 
yapılmıştır. Çoğu itfaiye istasyonunda bu taktik için kullanılacak olan hortumun kalınlığı 

otomatik olarak belirlenmiştir.  Bazı istasyonlar yüksek basınç hortumunu tercih eder. 
Diğerleri ise 45mm’lik düşük basınç hortumunu tercih eder. İlginç bir not olarak amerikalı 

meslektaşlarımızın standard söndürme hortumu olarak 70mm’lik hortum kullandıklarını 
belirtelim. Bu olgu üzerinde biraz durmak gerekir. Söndürme kapasitesi, ilk bilgi toplama 
sırasında edinilen bilgiye göre seçilmelidir. Her teşkilatın bu konuda açık prosedürlere sahip 

olması gerekir. Tercihen küçük zabit hangi hortumun kullanılacağını seçer. Bunu yaparken 
standart çalışma prosedürlerini aklında tutar. Çoğunlukla olay amirinin daha başka 

konularla ilgilenmesi gerekir. (ya da henüz olay yerine varmamıştır. ) 
 

Sonrasında söndürme ekibi hortumu ön kapıya getirir. Bu birkaç farklı şekilde yapılabilir. 
Yüksek basınç hortumu kullanıldığında ilave hortum çekilmelidir. Bu ilave hortum mesafesi 

Şekil 8 Anında alevler bastırıldı. Mahsur 
kalan kişinin durumundaki tehlike azaltıldı. 
(Fotoğraf: Tom Vanryckegem) 
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araca mı, kapıya mı yoksa ikisine de mi yakın olmalıdır Eğer düşük basınç kullanılacaksa 

sarım hortumlar mı yoksa yılan gibi katlanmış hortumlar mı kullanılacaktır. Hortum 
çantaları mı kullanılacak yoksa katlanmış hortum demetleri mi?  

 
Ön kapı kilitli olduğunda bunu aşmak için de bazı teknikler kullanılacaktır. Bu teknikler güç 

kullanarak açma başlığı altında toplanır. Kapının nasıl açılacağı ile ilgili teknik tercihler 
yapılmalıdır. Haligan mı kullanacağız yoksa normal bir levye mi? Belki de ön kapıda bir cam 

vardır ve kapı içeriden açılabiliyordur.  
 

 

  

Şekil 9 ve Şekil 10 Üzerinde birkaç cam olan bir kapı ve kapının iç tarafından detay görüntüsü. Bu 
kapı için pencerelerden birini kırmak Haligan ile çalışmaktan daha kolaydır. Elbette dışarıdaki ekip 
kapı kilidinin içeriden neye benzediğini göremez. (Fotoğraflar:Christophe De Cock)  

Kapı açıldığında, kapıdan giriş prosedürü uygulanabilir. Bu duruma bağlı olarak değişir. 
Kapıdan giriş prosedüründe bile bazı tercihler yapılması gerekir. Bir dış kapıda söndürme 

ekibinin kafa hizasının üzerinde soğutmaya gerek duyulmaz. Bununla beraber bina içerisine 
doğru gazları soğutmak gerekir mi gerekmez mi?  

 
Söndürme ekibi ön kapıyı geçmiştir. Bir hortumla beraber ilerlerler. Hortum üzerinde ekip 

elemanları nasıl yerleşecektir. Yan yana durup hortumu aralarına mı alacaklar, biri diğerinin 
hemen arkasında veya birkaç metre arkasında mı olacak? Fazladan hortum mesafesi için 

bir miktar hortumu beraberlerinde mi getirecekler? Bu seçimler olay yerinin geometrisine 
göre belirlenmelidir. Bulundukları yer 80 cm genişliğindeki bir koridor mu?  O zaman arka 

arkaya durmaları gerekecektir. Birisi kapıda kalıp kapı kontrolü uygulayacak mı? Gazları 
soğutacaklar mı? Buna içerideki duman miktarına göre mi karar verilecek? Eğer dumanı 

soğutmayı tercih ederlerse uzun atım mı yoksa kısa atım mı kullanacaklar? Termal 
kamerayı kim taşıyacak? Ne sıklıkla termal kamerayı kontrol edecek?  
 

1 m genişliğinde bir koridorda yarım metre kalınlığa sahip bir duman katmanı hayal edin. 
Koridorun sonunda üst tarafındaki çatlaklardan duman sızan bir kapı görünebiliyor. Ekip 

hızla ilerler. Periodik olarak duman katmanına kısa su atımı yaparlar. Termal kameraya 
göre duman çok sıcak değildir. Kapıya ulaştıklarında bu sefer başka tercihler yapılmalıdır. 

Kapı kontrolü ile görevli kişi bu kapıya mı gelecek yoksa bir duman perdesi mi 
kullanacaklar? Duman perdesi yerleştirildikten sonra yeni bir kapıdan giriş prosedürü 

uygulamak gerekir. Bu prosedür ilkinden biraz farklı olacaktır. Şimdi söndürme ekibinin 
üstüne su sıkmak gerekmektedir. Bu sefer daha iyi bir ekip çalışması yapılmalıdır çünkü 

görüş mesafesi düşüktür.  
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Söndürme ekibi odaya girdiğinde, etrafı taramak için termal kamera kullanabilir. Yangını 

bu şekilde görebiliyor muyuz? Bu konumdan yangına su sıkabiliyor muyuz yoksa odanın 
içerisine doğru daha fazla ilerlememiz mi gerekiyor? 

 
Oda dumanla doludur. Bu dumanın soğutulması gereklidir. Bu bir tercih meselesi değil 

zorunluluktur! Bununla beraber ne ölçüde bir soğutma yapacağımız ve hangi tekniği 
kullanacağımızı seçmemiz gerekir. Eğer bu oda geniş bir oturma odası ise muhtemelen 

uzun atım tercih edilir. Ekip ilerlemeye devam eder. Zaten uzun bir mesafe kat etmiş 
olduklarından hortumu idare edebilmenin önemi gittikçe artacaktır. Burada da doğru 

tercihler yapılmalıdır. Başlangıç noktasında yanlarında ilave bir hortum miktarı götürdüler 
mi? Eğer öyleyse oturma odasındaki yangınla mücadele edebilmek için yeterli miktarda 

fazladan hortum vardır. Bir diğer seçenek de odaya girmeden önce fazla hortum çekmektir. 
Eğer bunları yapmazlarsa ekibin oda içerisinde ilerlemek için yeterli hortumu olmayacaktır. 

İçlerinden birisi hortum çekmek için geri gitmek zorunda kalacaktır. Ya da ekibin başındaki 
küçük zabit, ekibindeki dört kişinin tamamını hortum çekme görevi verebilir. Bu durumda 
iki kişi hortumu çekmekle uğraşabilir. Bunu yaparken kapı kontrolünü yapabilir ve duman 

perdesini kurabilirler.   
 

Bir noktada söndürme ekibi yangının merkezini bulacaktır. Burada da bir tercih yapmaları 
gerekir. Hangi söndürme tekniği kullanılacaktır? Boyama tekniği büyüme evresindeki 

yangınlar için sağlam bir tercihtir. Böyle durumlarda genellikle doğrudan söndürme 
tekniklerinden birisi tercih edilir. Ekibin kapıyı açtıklarında tam gelişmiş bir yangın 

bulduğunu düşünün.Bu durumda muhtemelen endirek söndürme tekniğini tercih 
edeceklerdir. (belçika’da masif söndürme olarak bilinir) 

 
Bu taktiğin uygulanması sırasında haberleşme devam etmelidir. Herşeyden önce iyi bir 

takım çalışması için ekip üyeleri arasında haberleşme sürdürülmelidir. Sonrasında küçük 
zabit veya amirle telsiz haberleşmesi devam etmelidir. Burada da doğru tercihler yapmak 

gerekir. Çok az haberleşme yapılması iyi sonuç almayı engeller. Haberleşmenin fazlası ise 
aynı bölgede çalışan diğer ekipleri engelleyebilir. Fazla haberleşme zaten çok fazla şeyle 
meşgul olan olay amiri için işleri daha karışık hale getirir. Dolayısıyıla telsizden neyin 

söylenip neyin söylenmeyeceği dikkatle düşünülmelidir.  
 

“Dahilden müdahale” taktiği aşağıdaki teknikleri kullanarak yürütülebilir: 

• Ön kapıya kadar hortumları sermek 

• Zorla giriş 

• Kapıdan giriş prosedürleri 

• Kapı kontrolü 

• Termal Kamera kullanmak 

• İlerleme – hortum yönetimi 

• Gazları soğutma: uzun veya kısa 

• Duman perdesini kurmak  

• Söndürme: direk ve endirek 
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• (Telsiz) Haberleşme 

Yukarıdaki bölümde “dahilden söndürme” taktiği bir sıra halinde detaylandırılmıştır. Aynı 

şey diğer bütün taktikler için yapılabilir. Bir taktiği düzgün şekilde uygulamak için birkaç 
farklı teknik gerekir. Ya da biraz farklı veya daha iyi bir teknik ekibin içinde bulunduğu 

spesifik şartlara göre tercih edilebilir. Uygun bir eğitim ve pratik iyi tercihlerin yapılması ve 
uyguanmasını sağlar.  

3 Tüm bu tercihleri kim yapmalıdır? 

Yukarıda bir yangın yerinde verilmasi gereken kararlar yukarıda anahatlarıyla açıklanmıştır 

Bu, bu kararları kimin vermesi gerektiği açık değildir. Şekil 12, yangın yerindeki farklı 
komuta pozisyonları olan, amir, küçük zabit ve erleri şekille açıklamaktadır.  

 
Teoride her bir pozisyondaki kişinin kendi kararlarını verme hususunda serbest olduğu bir 

sorumluluk alanı vardır. Amir için bu tüm müdahaleyi ve bütün itfaiyecileri kapsar. 
Operasyonu iyi bir sona ulaştırmak için sahip olduğu her kaynağı kullanmakta özgürdür. 
Küçük zabit kendi ekibi ve aracından sorumludur. Kendisine amir tarafından bir görev verilir 

ve ekibinin verilen görevi en iyi şekilde yapmasını sağlar. Ekip içerisindeki itfaiyecilerin yani 
itfaiye erlerinden oluşan iki kişilik takımların daha az sorumluluğu olur. Bazen bu ikili 

içerisinde açıkça belirtilmiş bir lider olur. Kimi zaman bu iki itfaiyeciden birisi onbaşıdır. 
Açıkça belirlenmiş bir lider yoktur. Bu durumda kararları ortak olmaları gerekir. Kendi 

amirlerinden görevlerini alırlar ve ellerinden gelen en iyi şekilde yaparlar.  
 

En kolay durum, amirin ve küçük zabitin olay yerine aynı anda varmasıdır. İdeal olarak 
amir ve küçük zabit ön değerlendirmeyi beraber yaparlar. Sonrasında amir stratejiyi 

belirler. Uygulanacak bir veya iki taktiği seçebilir. Bu tercihi küçük zabite de bırakabilir. 
Eğer yangın çok büyük ise (örneğin bir huzurevi yangını) amir yangın yerindeki farklı 

disiplinlere olan ihtiyacı da yönetmesi gerekir. İlave tıbbi birimlere ihtiyaç olup olmadığını 
belirlemelidir. Şu bir gerçektir ki amirin verdiği veya vermediği kararlar konusunda bir 

sürünceme yaşanabilir. Ancak yangın yeri stratejisi mutlaka amir tarafından belirlenmelidir. 
Taktiksel tercihler gri bir alandır. Standart bir ev yangınında amir bunlarla ilgili bir tercihte 

bulunabilir. Fakat durumun karmaşıklığı arttıkça bu kararları küçük zabitlere bırakması 
gerekir.  
 

Amirle küçük zabit olay yerine beraber ulaştığında, küçük zabit olayın değerlendirilmesi için 
amirle beraber hareket edebilir. Eğer durum müsaade ederse takip edilecek strateji ve 

ardından uygulanması gereken taktikler hakkında kısaca görüşebilirler. Hava almamış bir 
yangında genellikle durdurulmuş bir yangın gelişimiyle karşı karşıyayızdır. İki amirin karar 

vermeden önce konuşmak için yarım dakika zamanları vardır. Olay amiri taktiksel kararları 
küçük zabite devretmeye karar verdiğinde, zabit bu konular hakkında karar vermek 

zorunda kalır. Bunun yanında teknik seçimler yapması da gerekebilir. Her durumda itfaiye 
erlerinden oluşan iki kişilik takımlara görevler verecektir. Eğer biri, ikiliye taktik bir görev 

verirse ekip üyeleri teknik tercihleri kendileri yapmalıdır. Fakat küçük zabit taktik görevi 
daha detaylı bir şekilde vererek  (önemli) teknik tercihleri de kendisi verebilir. Bu durumda 

iki kişilik ekip sadece emri yerine getirir. Dolayısıyla küçük zabitin de sorumluluk alanında 
bir belirsizlik vardır. Standart bir ev yangınında, küçük zabit önemli teknik tercihleri 

yapabilir. Operasyon daha karmaşık hale geldikçe küçük zabit  taktik kararlarla daha fazla 
meşgul olacak ve teknik tercihleri iki kişilik itfaiye eri ekiplerine bırakacaktır.   
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Şekil 11 Normal bir yangındaki farklı komuta seviyelerine ait bir model.(Şekil: Karel Lambert) 

Her üç seviye de birbirlerinin alanına girebilirler. Komuta seviyelerinde makul bir yaklaşım 

izleyen bir ekip standart bir ev yangınında da daha karmaşık bir yangın durumunda da 
düzgün bir şekilde çalışmaya başlayabilir. Kimin hangi kararı verdiği duruma göre değişiklik 

gösterebilir.  
 

İtfaiye ekibinin olay yerine önce vardığı ve amirin bir süre sonra olay yerine intikal ettiği 
durumlar çok daha zordur. Böyle durumlar özellikle küçük zabit için tam bir sınavdır. 

Normal şartlar altında amir tarafından yapılan görevler küçük zabite kalmıştır. Stratejiye 
karar vermelidir. Aynı zamanda taktiksel kararlar da vermelidir. Muhtemelen teknik 

kararları iki kişilik itfaiye eri ekiplerine bırakacaktır. Küçük zabit etkinlik ve güvenliği 
yangının durumuyla beraber değerlendirmelidir. En iyisi amir gelene kadar dışarıda mı 

kalmalıdır yoksa içerideki söndürme ekibine mi katılmalıdır. Bazı durumlarda söndürme 
ekibinin yangına müdahale sırasında bir problemle karşılaşmayacağı açıktır. Böyle 

durumlarda zabitin dışarıda kalıp koordinasyon yapması daha iyidir. Diğer durumlarda 
riskler çok fazla olabilir. Bu durumda zabitin içeride çalışan ekiplerin yanında olması daha 
faydalıdır. Özellikle zor çalışmalarda ikili ekiplerin iyi bir lidere ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla 

bazı durumlar ciddi bir ikilem içerir.  
 

 “Liderlik diğerlerine örnek olarak en önden yapılır” 
 
ABD’de liderlere iyi örnek olmaları gerektiği söylenir. Komuta eden amirlerin eğer 

kendilerinin göze alamayacağı bir tehlikeye ekiplerini asla atmamaları gerekir. Dolayısıyla 
yüksek riskli operasyonlarda küçük zabitin içerideki ekibe katılması kabul edilebilir. Amir 

olay yerine vardığında dışarıya çıkar. Amire hızlıca bir DEİ raporu vermesi gerekir ve 
bundan sonra ne yapacaklarına dair planlarını tartışmaları gerekir.   
 

Diğer araçlar (merdiven aracı, su ikmal arack, ikinci arazöz gibi) amirden önce olay yerine 
ulaşmaya başlarsa olay daha zor olur. Birinin olay yerindeki tüm çalışmayı koordine etmesi 
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gerekir. Farz edin ki merdiven aracı ve su ikmal aracı yanında zabit olmadan olay yerine 

vardı. Bu durumda küçük zabitin bir seçme şansı yoktur. Yangın yerindeki herşeyi koordine 
etmesi gerekir. Bu zor şartlar altında büyük bir sorumluluktur.  

4 Sonuç 

Bu makalenin konusu tam olarak bilim değildir. Bu konu hakkında çok fazla görüş vardır. 

Makale konu hakkında kesin bir gerçek olma iddiası taşımamaktadır. Komuta eden amir ve 
zabitlerinkarar verilmesi gereken stratejik, taktik ve teknik her konuda bilgi sahibi olması 

önemlidir. Bunun yanında bir itfaiye teşkilatının genel anlamda komuta hakkında bir fikri 
olması da önemlidir. Belçika’da olay komuta sistemini kurmak gelecek yıllarda yapılması 

gereken işlerden birisidir. Çünkü şu anda gri alanda kalan çok şey vardır.  
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