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Kundakçýlýk kasten ya da kötü niyetle
yangýn çýkarma olarak tanýmlanabilir.
Piromani ise bir dürtü kontrol bozukluðu olup
yangýn çýkarma hastalýðý olarak tanýmlanabilir.
Piromanide artmýþ olan anksiyetenin yangýn
çýkararak azaltýlmasý ve rahatlama amacýyla
eylem gerçekleþtirilir, yangýndan bir maddi
kazaným planlanmaz. Kundakçý ise belli
kazanýmlar (intikam, cezalandýrma, politik-
maddi çýkar vb.) elde etmek amacýyla bir
ürünü, yapýyý ya da aracý yakan kiþidir. 

Kundakçýlarýn genellikle piromanik kiþiler
olduðu düþünülse de eylemlerin çok az bir
bölümünden piromanlarýn sorumlu olduklarý
belirtilmektedir. Kundaklama eyleminin
sanýklarý arasýnda yapýlan, 2000 yangýn
çýkarma olgusunun incelendiði kapsamlý
çalýþmalarda; olgularýn yalnýzca %3-39'unun
piromani tanýsý aldýðý bildirilmiþtir. 

Kundakçýlarýn tipik olarak olay sýrasýnda
iþsiz, evlenmemiþ, eðitim düzeyi ve sosyal
statüsü düþük kiþiler olduðu, çoðunlukla alkol
baðýmlýlýðýnýn bulunduðu, genellikle davranýþ
bozukluðu gösterdikleri belirtilmiþtir. Genç
kundakçýlarda erken seksüel döneme ve dürtü
denetimine iliþkin sorunlar tanýmlanmaktadýr.
Kundakçýlarýn büyük çoðunluðu erkektir.

Kundaklama eylemlerinin bir bölümünden
sorumlu olan piromaniklerde de erkekler
kadýnlardan fazladýr. Piromani de yangýn
çýkarma fiziksel, cinsel ya da sosyal aþaðýlýk
duygusunun neden olduðu aþýrý hiddetin
belirtisi olarak deðerlendirilir. Piromanik
kiþilerin sýklýkla çevredeki yangýnlarý dikkatle
izledikleri, yanlýþ yangýn alarmlarý verdikleri,
yangýnla ya da söndürmeyle ilgili araçlara özel
ilgi gösterdikleri belirtilmektedir. 

Piromani tanýsýnda kullanýlan kimi ölçütler:
- Birçok kez kendi isteðiyle yangýn çýkarma,
- Eylem öncesinde gerginlik ya da

duygusal (affektif) uyarýlma,
- Yangýn ve beraberindeki olaylardan çok

etkilenme, ilgilenme,
- Yangýn çýkarýrken ya da sonrasýnda

olanlarý gözlerken doyum bulma, rahatlama,
- Yangýn çýkarýrken bir maddi çýkar

(intikam, para kazanma vb.) beklememek.

Kundaklama eylemi sanýðýnýn, þizofreni,
beyin iþlev bozukluðu gibi tanýlarý almýþsa
eylemden sorumlu tutulamayacaðý yani ceza
ehliyetinin olmayacaðý belirtilmektedir. 
Yangýn çýkarmanýn davranýþ bozukluðu ya da
antisosyal kiþilik bozukluðu sýrasýnda oluþmasý
durumunda ise bu durumun oluþmasýnda
dürtülere karþý konamamasýnýn etkili olduðu
kabul edilmesine karþýn kasýtlý bir yangýn
çýkarma olarak deðerlendirilerek ceza
ehliyetinin tam olduðu söylenmektedir.

Kundakçýlýðýn Önlenmesi ve Saptanmasý 
Amerika Birleþik Devletleri'nde yangýn

araþtýrma standartlarýný belirleyen bir komite
(Fire Investigations Standard Commitee)
kurulmuþtur. Bu komite olay yerinin
korunmasý, fotoðraflanmasý, güvenliði, olayýn
dökümantasyonu, görgü tanýklarýndan ve
ulusal veri bankasýndan yararlanýlmasý gibi
konular üzerinde çalýþmaktadýr.

Kundaklama eylemi bir çok nedenle
yapýldýðý için bu nedenlerin ortadan
kaldýrýlarak önlenmesi oldukça zordur.
Piromanlarda ve akýl hastalarýnda hastalýðýn
tedavisine ya da eylemin önlenmesine yönelik
çalýþmalar söz konusu olabilmektedir. 

Bir baþka zorluk da herhangi bir yangýnýn
kaza mý yoksa kundaklama sonucu mu
olduðunu ortaya çýkarmaktýr. Bu alanda çalýþan
itfaiyeciler genellikle olaya iliþkin olabilecek
ipuçlarýný son derece geliþmiþ elektronik
gereçlerle deðerlendirerek sonuca
ulaþabilmektedir. Ancak bu iþlem için bazen
geliþmiþ cihazlardan çok, özel eðitimli köpekler
daha yararlý olabilmektedir. Bu köpekler çeþitli
cinslerde olabilirse de K-9 tipi en bilinenleridir.
Köpekler çeþitli yöntemlerle eðitildikten sonra
yangýn yerinde bir çok elektronik gereçden
daha duyarlý olarak ateþi hýzlandýran
(accelerant) maddenin kokusunu almakta ve
ekibi yönlendirmektedir. Hýzlandýrýcý olarak en
sýk kullanýlan madde benzindir. Yangýn yerinde
kundaklama analizi için uzmanlarýn olay yerine
en geç iki saat içerisinde ulaþmalarý çok uçucu
olan hýzlandýrýcýlarýn ortamdaki ýsý nedeniyle
buharlaþmadan saptanmalarý açýsýndan da
oldukça önemlidir. 
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Kundakçýlýk ve Yangýnlardan Korunma

Yangýn çýkarma
eylemi
kundakçýlarýn
ve piromanlarýn
dýþýnda
þizofrenlerden,
manik
hastalardan ve
beyin iþlev
bozukluðu olan
hastalardan da
kaynaklanabilir.
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Kundaklama analizinde en çok kullanýlan
yöntemlerin baþýnda gaz kromatografisi
gelmektedir. Kitle spektrofotometrisi (MS),
infrared spektrofotometrisi (IR) ve nükleer
manyetik rezonans (NMR)'da sýklýkla
kullanýlmaktadýr. Yangýnda hýzlandýrýcýnýn
varlýðý yalnýzca olay yerinde saptanmasý
þeklinde olmayýp alýnan is örneklerinin
Scanning Elektron Mikroskopu (SEM) ile
incelenmesiyle de anlaþýlabilmektedir. 

Yangýnýn Adli Týp Açýsýndan
Deðerlendirilmesi

Ýnsan ve diðer memelilerin dokularý 
20-40ºC aralýðýnda yaþayabilmektedir. Bunun
dýþýndaki ýsýlarda ýsýnýn uygulandýðý yerlerde
çeþitli zararlar oluþmaktadýr. Yüksek ýsýya
maruz kalýndýðýnda oluþan zararýn ölçüsü: 
Uygulanan ýsýya, vücudun aþýrý ýsýyý
uzaklaþtýrma yeteneðine, ýsýnýn uygulanma
süresine baðlýdýr. Isý zaman iliþkisi önemlidir.
44ºC’de 5 dakikada lezyon oluþurken,
60ºC'de 3 dakikada oluþmaktadýr. Yanma
nedeniyle oluþan lezyonlar yüzeyel
hiperemiden kas hatta kemik yanýklarýna kadar
deðiþebilmektedir.

Yangýn sýrasýnda kiþilerin çoðu yaygýn
olarak inanýlanýn tersine vücudun yanmasý
nedeniyle ölmez. Dumandaki karbon
monoksit, siyanid, nitrik oksit, fosgen gibi
toksik maddelerin inhalasyonuna baðlý ölüm
yangýnlarda en sýk görülen ölüm nedenidir. Bu
toksik gazlar plastik maddelerin, halýlarýn, yer
cilalarýnýn, gündelik eþyalarda kullanýlan
boyalarýn yanmasýyla açýða çýkmaktadýr. Ýnsan
derisi ateþle karþýlaþtýðýnda ölüm öncesinde de
ölüm sonrasýnda da kýzarabilir. Canlý da oluþan
yanýk büllerinin içeriðinin ölüdekinden farklý
olduðu öne sürülmekle birlikte hýzla yanarak
ölenlerde bu ayýrýmýn yapýlamayacaðý
belirtilmiþtir. Kiþinin yangýndan yaralý olarak
kurtulmasý halinde bu içerik farklýlýðý belirgin
olarak saptanabilmekte ancak bu bulgu
cesetlerde yararlý olmamaktadýr. Kiþinin yangýn
sýrasýnda canlý olduðunu ve solunum yaptýðýný
temel alan araþtýrmalarda ölüm sonrasý
(postmortem) kanda oksijen, karbon
monoksit, karbon dioksit, siyanid gibi gazlarýn
düzeyi saptanarak bunlarýn patolojik sýnýrlarda
bulunmasý kiþinin solunum yaptýðýný bir baþka
deyiþle olay sýrasýnda canlý olduðunu
göstermektedir. Bunun yaný sýra solunum
yollarý, akciðerlerde ýsýya baðlý yanýklarýn ve
isin görülmesi de solunum yapýldýðýný gösteren

bulgulardýr. Ancak bunun istisnasý olarak üst
solunum yollarýnýn giriþ kýsmýnda pasif olarak
solunum yapmadan da is ve yanýk oluþabildiði
belirtilmiþtir. Ýsin periferik bronþlarda histolojik
olarak gösterilmesi kiþinin olay sýrasýnda canlý
olduðunun mutlak kanýtýdýr. 

Karbon monoksit zehirlenmesinde ölü
lekelerinin kiraz kýrmýzýsý rengi özgündür ama
mutlaka histopatolojik ve toksikolojik analiz
de yapýlmalýdýr. Þiddetli yanýklar özellikle
kafatasýnda kýrýklara yol açabilmektedir. Yanan
cesetlerin üzerindeki giysiler bir yere kadar
vücudu ateþten korumakta ancak ilerleyen
aþamalarda çoðunlukla bir fitil gibi tutuþarak
yanmayý hýzlandýrmaktadýr. Cesette yangýn
nedeniyle kafatasýnda kýrýklar, kafa içi
kanamalar da görülebilmektedir. Bunlarýn da
otopside dikkatle incelenmesi ve canlýda
oluþan kýrýk ve kanamalardan içerik ve
özellikleri yönünden ayrýmýnýn yapýlmasý
gerekmektedir.

Yangýn yerinde
bulunan
cesetlerde adli
týp açýsýndan en
önemli sorun
bu kiþilerin
yangýn
sýrasýnda mý
yoksa yangýn
öncesinde mi
öldüðüdür.

Kundaklamanýn Yasal Boyutu
Bir çok ülke ceza yasasýnda kundaklama ya da

yangýn çýkarma sonucu oluþan zararlar ayrý ayrý
tanýmlanarak bu suçlar için deðiþik cezalar
öngörülmüþtür. Hatta bazý ülkeler özellikle ormanlarýn
kundaklanmasýný ayrý ve çok aðýr ceza gerektiren
suçlar kapsamýnda yaptýrýmlarla cezalandýrma yoluna
gitmiþlerdir. 

Türk Ceza Yasasý'nýn yedinci kýsmýnda toplum
huzuruna karþý iþlenen suçlar altýnda yangýn çýkarma,
kundaklama eylemleri oluþturuluþ yöntemleri, yakýlan
yerlerin özelliklerine ve oluþan zarara göre deðiþik
derecelerde cezalara çarptýrýlmaktadýr (TCY 369-383).
Ormanlarýn yakýlmasý 6831 sayýlý Orman Kanunu'nda
ayrýntýlý olarak tanýmlanarak suçun oluþtuðu koþullara
uygun cezalar belirtilmiþtir. 

TCY Madde 369: Bir binaya ve sair inþaata ve
henüz biçilmemiþ ya da biçilmiþ mahsulata ya da
hububata ve erzak yýðýn ya da ambarýna ateþ verip
kýsmen ya da tamamen yakan kimse üç seneden altý
seneye kadar aðýr hapis cezasýyla cezalandýrýlýr (Aðýr
Ceza-Devlet Güvenlik).

TCY Madde 383: Bir kimse tedbirsizlik ya da
dikkatsizlik ya da meslek ve sanatta tecrübesizlik ya
da nizam ve emir ve kaidelere riayetsizlik neticesi
olarak bir yangýna ya da infilaka ya da batmaða ve
deniz kazasýna ya da umumi bir tehlikeyi
mutazammýn tahribata ve musibetlere sebebiyet
verirse otuz aya kadar hapse ve yüz liraya kadar aðýr
cezayý nakdiye mahkum olur (Asliye Ceza). 

Eðer bu fiilden bir þahsýn hayatýnca tehlike hasýl
olursa altý aydan beþ seneye kadar hapse ve elli
liradan yüzelli liraya kadar aðýr cezayý nakdiye ve
bundan ölüm vukua gelirse beþ seneden fazla
olmamak üzere aðýr hapse ve yüz liradan beþyüz
liraya kadar aðýr cezayý nakdiye mahkum olur.
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ABD'de Ulusal Yangýn Önleme Derneði'ne
(NFPA) göre her yýl 3.300 kiþi ev yangýnlarý
nedeniyle ölmekte ve bu ölümlerin 700'ü 14
yaþ altý çocuklarda olmaktadýr. Yine ayný
kaynaða göre ev yangýnlarýnýn nedenleri þöyle
sýralanýyor; Sigara %26, kasti yangýn %16,
ýsýnma %14, çocuk oyunlarý %10, elektrik
%10, yemek piþirme %6, diðer%16. 

Evlerimizi yangýndan nasýl korumalýyýz?
Duman Algýlayýcýlarý:
Algýlayýcýlar yangýn dumanlarýnýn belli bir

düzeye ulaþtýðýnda bize haber veren elektronik
sistemlerdir. Bu sistemler; 
1. Evde yangýn tehlikesi olacak her yere

takýlmalýdýr. 
2. Elektrik kesildiðinde de otomatik dolan akü

ya da pil yolu ile de çalýþabilmelidir. Aküler
ayda bir kez kontrol edilmelidir.

Yangýn Söndürücüleri:
1. Evde yangýn tehlikesi olan her yerde, yeteri

kadar ve uygun yangýn söndürücü
bulunmalýdýr. 
2. Ev halký yangýn söndürücülerin kulanýmý

konusunda yeterli eðitimi almalýdýr. 
3. Özellikle mutfaklarda elektrik, yað ve

mobilya yangýlarýna uygun söndürücüler
seçilmelidir.

Yanýcý ve yakýcýlar;
1. Kibrit, çakmak ve mum gibi yanýcýlar

çocuklardan uzak tutulmalýdýr. 
2. Yatak odasýnda sigara içilmemelidir. Sigara

atýklarý dökülmeden söndürülmelidir. 
3. Mutfakta ve mutfak araçlarýnda yaðlarýn

birikmesi önlenmelidir. 
4. Yemek piþirme alaný yakýnýnda havlu,

temizlik bezi ve perde bulunmamalýdýr
Yangýndan kaçýþ planý: 

1. Yangýndan kaçýþ yollarý (iki adet olmasý
önerilmektedir) önceden belirtilmelidir. 
2. Aile bireyleri yangýndan kaçýþ planý üzerine

eðitilmeli, eðitim aralýklarla yinelenmelidir. 
3. Kaçýþ planýnda çocuklara ve yaþlýlara

mutlaka yer verilmelidir. 

4. Yangýnýn ya da acil durumlarýn haber
verileceði telefon numaralarý kolay görülebilir
bir yere asýlmalýdýr. 
5. Bir elektrik prizine fazla

baðlantý yapýlmamalý, prizlerde
toprak hattý bulunmalýdýr. (Elektrik
sisteminin aþýrý yüklenmediðinden
emin olunmalýdýr. Elektrikli ev
araçlarýnýn kablolarý kontrol
edilmelidir. Kullanmadýðýnýz zaman
baðlantýlarý kesilmelidir. Gaz ya da elektrikle
çalýþan mobil ýsýtýcýlarý üretici talimatlarýna göre
kullanýlmalýdýr. Yanma tehlikesi olan ev eþyalarý
ýsýtýcýlardan uzak tutulmalýdýr. Olanaklý ise
uzatma kablosu kullanýlmamalýdýr.)
6. Tüm elektrikli ev araçlarý su kaynaklarýndan

uzak tutulmalýdýr. 
7. Zedelenmiþ kablolar deðiþtirilmelidir. 
8. Çocuklu evlerde elektrik prizleri korumalý

olmalýdýr. 
9. Ev halký elektrik þoklarýna karþý eðitilmelidir.

Televizyon yangýnlarýný önleme ipuçlarý:
Televizyonlar (TV) kapalý bir kütüphane ya

da dolap içinde ise mutlaka yeterli
havalandýrma alaný bulunduðuna emin
olunmalýdýr.

1. TV dolaplarýnýn havalandýrma boþluklarýna,
havalandýma kesecek gazete, örtü gibi
malzemeler býrakýlmamalýdýr. 
2. TV'nin üzerine mum, elektrik lambasý gibi
araçlar konulmamalýdýr. 
3. Ýçinde vazo gibi sývý bulunan süs eþyalarýnýn
bir kaza anýnda dökülmesi kýsa devreye neden
olur ve yangýn çýkarabilir. 
4. TV'ler perde önüne yerleþtirilmemelidir. 
5. Uzun süre kullanýlmayan TV'lerin elektrik
kablolarý ve anten baðlantýlarý kesilmelidir. 

TV'den duman çýkýyor ya da tüpü patlamýþ
ise ne yapmalý? 
1. Hemen elektrik fiþini çekin. 
2. Hala duman çýkýyor ise yangýn söndürücü
ya da su kullanýn.

Ýtfaiyeye haber verin.

Kapýmýzda
bekleyen ve
deprem gibi
olduðu zaman
çok can
yakacak ev
yangýnlarýna
karþý mutlaka
bir koruma
programý
geliþtirilmelidir.

Resim 1. Bir
evde yangýn
söndürücü
(mavi renkli)
bulunmasý
gerekli alanlar.

Resim 1.
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Odun Sobalarý
1. Soba üreticinin önerdiði yere konmuþtur. E/H
2. Soba bacalarý sýk sýk kontrol edilmekte, her kýþ
sezonunda temizlenmektedir. Sobalar yanmayan
bir zemin üzerine oturtulmuþ ya da zeminle soba
arasýna yanmaz bir koruyucu yerleþtirilmiþtir. E/H 
3. Perde, sandalye vb. tahta, kumaþ eþyalar
sobadan etkilenmeyecek uzaklýktadýr (60 cm)
E/H 
4. Sobada uygun yakýt yakýlmaktadýr. E/H 
5. Küller metal taþýyýcýlar aracýlýðý ile
boþaltýlmaktadýr. E/H 

Kerosen Sobalar
1. Yalnýzca evde ýsýnmak amacý ile üretilen
kerosen sobalarý kullanýlmaktadýr. Bu durum
üretici sertifikasý ile belgelenmiþtir. E/H
2. Soba, hol, kapý gibi ev trafiðinin yoðun
olduðu yerlere konulmamýþtýr. E/H
3. Sobalar kullanýlmadýðýnda oda dýþýnda,
çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde depo
edilmektedir. E/H 
4. Sobanýn yakýt giriþ kapaðý sýkýca kapalýlýdýr.
E/H 
5. Sobanýn kullanýldýðý yer iyi
havalandýrýlmaktadýr. E/H 

Doðal Gaz Sobalarý
1. Yalnýzca "vented" tipi ýsýtýcýlar kullanýlmaktadýr.
E/H 
2. "Vented ýsýtýcýlar dýþarda uygun biçimde
"vented" edilmektedir. E/H
3. "Unvented" ýsýtýcýlarýn üzerinde uyarý
bulunmaktadýr. E/H 
4. "Unvented" sobalarda "pilot güvenlik sistemi"
bulunmakta, yetersiz temiz hava akýmý
olduðunda gaz otomatik olarak kesilmektedir.
E/H
5. Üreticinin pilotu ateþleme kurallarý
uygulanmalýdýr. E/H
6. Pilot açýlmadan önce kibrit alevi hazýr
tutulmaktadýr. E/H 
7. Yanýcý malzemeler, özellikle sývýlar sobadan en
az 60 cm uzakta durmaktadýr. E/H

Taþýnabilir Elektrik Sobalarý
1. Elektrik sobalarýnýn kablolarý bu iþe uygun
seçilmiþ ve TSE standardýndadýr. E/H
2. Geceleyin ve uyurken sobanýn elektrik
baðlantýsý kesilmektedir. E/H
3. Sobalar yalnýzca yerde kullanýlmaktadýr. E/H
4. Yanýcý malzemeler ve özellikle sývýlar sobadan
en az 60 cm uzakta durmaktadýr. E/H
5. Elektrik sobalarý çamaþýr kurutmak amacýyla
kullanýlmamaktadýr. E/H

Mutfak Ocaklarý
1. Ocak ve fýrýn üzerindeki dolaplara yanýcý, alev
alýcý sývý malzeme yerleþtirilmemektedir. E/H
2. Yemek piþirirken kýsa kollu ya da kollarý
düðmeli/lastikli elbise giyilmektedir. E/H
3. Çocuklar için ilgi çekici süs eþyalarý ocak ve
fýrýn yakýnýnda bulunmamaktadýr. E/H
4. Yemek piþirme sýrasýnda ocak terk
edilmemektedir. E/H

Sigara, Çakmak, Kibritler
1. Çakmaklar ve kibritler çocuklarýn
uzanamayacaðý yerlede saklanmaktadýr. E/H
2. Çakmak ve kibritler çocuklarý eðlendirmek
amacýyla kulanýlmamaktadýr.  E/H

Yanma Tehlikesi Olan Eþyalar
1. Güvenlik nedeniyle döþemelik kumaþlar yün,
termoplastik, fiber ya da vinil türü malzemeden
seçilmektedir. E/H
2. Toplantý ve eðlence gecelerinden sonra koltuk
aralarý sönmemiþ sigara izmaritlerine karþý
kontrol edilmektedir. E/H

Yatak Odalarý
1. Yatakta asla sigara içilmemektedir. E/H
2. Isýtýcýlar ve kül tablalarý yataktan uzakta
tutulmaktadýr. E/H

Giyim Ýçin Seçilen Kumaþlar 
1. Giyim için satýn alýnacak kumaþlar fiber katkýlý
olanlardan seçilmektedir. E/H
2. Çocuklarýn gece giyimleri için yangýna karþý
dirençli kumaþlar yeðlenmektedir. E/H

Yanýcý ve Parlayýcý Sývýlar 
1. Yanýcý sývýlar cam dýþýndaki kaplarda, aðzý
kapalý, üretici firma istekleri doðrultusunda ve
üretici etiketi korunarak saklanmaktadýr. E/H
2. Yanýcý sývýlar ateþten, su ýsýtýcýlarýndan uzak
yerlerde depolanmaktadýr. E/H
3. Çocuklar bu tür sývýlara ulaþamamaktadýr. E/H

Duman Dedektörleri 
1. Her odada duman dedektörü vardýr. E/H
2. Dedektörler her ay kontrol edilmekte ve
aküleri yýlda bir kez deðiþtirilmektedir. E/H
3. Akülerin elektrik baðlantýlarý kesilmemektedir.
E/H

Yangýn Söndürücüleri 
1. Evde her türlü yangýn için taþýnabilir yangýn
söndürücü bulunmaktadýr. E/H
2. Yangýn söndürücülerin sayýsý ve kapasitesi
uygun olarak hesaplanmýþtýr. E/H
3. Yangýn söndürücülerin kullanýmý konusunda
ev halký yeterli eðitimi almýþtýr. E/H

Kaçýþ Planý 
1. Evde yangýndan kaçýþ planý vardýr. E/H
2. Ev halkýna yeterli eðitim verilmiþtir. E/H

Evet sayýnýz ne kadar çok ise yangýn riski o
kadar az demektir (E: Evet, H:Hayýr).

Ev Yangýnlarý Güvenlik Rehberi  Ev Yangýnlarý Güvenlik Rehberi


