
2- YÜKSEK SICAKLIK TEHLİKESİ: 
Yangın yerinde sıcaklık çok hızlı bir şekilde yükselir. Sıcaklık  

5 dakika sonra    555 oC,  

10 dakika sonra  660 oC,  

15 dakika sonra  720 oC,  

30 dak. sonra      820 oC olmakta,  

60 dak. sonra     927 oC’ a yükselmektedir. Görüldüğü gibi en büyük sıcaklık artışı ilk beş 

dakikada olmaktadır.  

Bunun için yangınlarda ilk dakikalar hatta saniyeler çok önemlidir.  

Yüksek sıcaklık ve alev insan vücudunda onarılmaz yaralar açmaktadır. Derinin yanması ile 
derinin altında bulunan ter bezleri tahrip olur. Vücutta bulunan toksin maddeler ter bezleri 
yoluyla dışarı atılmazsa kan zehirlenmesi yapar ve hayat sona erer.  
 
Yüksek sıcaklık dolayısıyla 

1- Proteinler pıhtılaşmaya başlar,  

 
 

2- Kan basıncının artmasıyla hayati organlarda iç kanamalar oluşabilir, 
 

 



3- Kalbin ritmik temposu bozulur. Aşırı su kaybı, solunum sıkışması ve zorluğu meydana 
gelir. Bunların sonucu yine ölümdür.  
İnsan vücudu ve solunum sistemleri;  65 oC sıcaklığa sınırlı bir süre,  
İnsan vücudu ve solunum sistemleri; 120 oC sıcaklığa 15 dakika,  
İnsan vücudu ve solunum sistemleri;  143 oC sıcaklığa 5 dakika,  
İnsan vücudu ve solunum sistemleri; 177 oC sıcaklığa ise 1 dakika dayanabilir.  
 
Isının ışınımı olan alev, insan vücudunda 1. 2. 3. derece yanıklara sebep olur. Isı kaynağı ve 
alevle olan mesafe ve muhatap olma süresi önemli etkendir. Yanığın yeri, büyüklüğü ve 
derinliği de önemlidir. Gözler arasındaki bir yanık, bacaklardaki aynı büyüklükteki bir 
yanıktan daha tehlikeli ve kötüdür.  
1. derece yanık; Derinin güneş yanığı gibi yanması, deride kızarıklık biçiminde görülen 
yanıktır. Önemli kabul edilmez.  
2. derece yanık; Su toplanarak derinin kabarcıklanması biçiminde meydana gelen yanıktır. 
Acı verir.  
3. derece yanık; Derinin kömürleşecek derecede kavrulması biçiminde meydana gelen 
yanıktır.  
Yanık tedavisi tıbbın diğer bölümlerinden tamamen ayrı ve karakteristik işlemleri olan bir 
tedavi biçimidir. Ülkemizde askeri amaçlı olarak İstanbul GATA’ da, Ankara GATA’ da bir 
de ayrıca Adana’da olmak üzere üç yerde ve çok sınırlı yatak kapasiteli Yanık Tedavi 
Merkezleri vardır. Çok masraflı ve zahmetli olması nedeniyle başka tıp fakültelerinde ve 
hastanelerde böyle bir merkez kurulmamıştır. Bu çok büyük bir eksikliktir. Mutlaka her ilde 
yeterli kapasitede Yanık Tedavi Merkezleri kurulmalıdır.  
Ayrıca yangın yerinde oluşan kızgın hava kısa süre de olsa solunduğunda, solunum 
alanlarında yanmaya neden olmaktadır. İç yanık denilen bu hadise burun kıllarının yanmış 
olması ile teşhis edilmekte ve bu yanık karşısında tıbben yapılabilecek bir şey 
kalmamaktadır.  
Yangın yerinde oluşan yüksek sıcaklık ve alev tehlikesine karşı yanmaya dayanıklı elbise, 

başlık ve eldiven giyilmelidir. Ayrıca hava tüplü solunum cihazı ve maskesi; yüz, göz 

yanıklarına ve iç yanığa karşı son derece önemli koruyucu görev yapmaktadır.  

 

 


