
KUĞULU PARKI 10-14.07.2017 TARİHLERİ ARASINDA ZİYARET EDEN YETİŞKİNLERİN ORMAN 

YANGINI HAKKINDAKİ BAZI BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİNİN DOĞRU 

CEVAPLARI* 

 

Araştırma Ekibi: İnt. Dr. Aybala Nur Tohumoğlu, İnt. Dr. Burak Tolga Başoluk, İnt. Dr. Ecem 
Coşkuner, İnt. Dr. Gökçe Aydemir, İnt. Dr. Zübeyir Akkoyun 

Danışmanlar: Prof. Dr. Hakan Altıntaş, Arş. Gör. Dr. Tuğçe Mehlika Şanver, Arş. Gör. Dr. Merve 

Karaboğa  

 

                                                                                                    

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

(Tel: 3051590) 

 

(*Doğru yanıtlar koyu ve altı çizili olarak belirtilmiştir.) 

 

 

 

 

10. Ormanlık alanlarda duman veya ateş görmeniz halinde aramanız gereken numarayı biliyor 

musunuz? 

1) Evet; 911 

2) Evet; 112 

3) Evet; 177 

4) Evet; 110 

5) Evet; diğer numara (Belirtiniz: ....................) 

6) Hayır, bilmiyorum. 

 
 



14. Sizce orman yangınlarının en sık sebebi nedir? 

1) Yıldırım düşmesi 

2) Yüksek sıcaklık 

3) Volkan patlamaları 

4) İnsan kaynaklı sebepler (Sigara-tarımsal ürünler-kamp ateşleri) 

5) Diğer (Belirtiniz: 

..............................................................................................................................................

...............................) 

6) Bilmiyorum 

 

15. Sizce orman yangınlarının insan kaynaklı en sık sebebi nedir? 

 

 1) Sigara izmaritleri  

 2) Piknik ateşi  

 3) Çoban ve avcı ateşi 

 4) Anız yakılması 

 5) Orman içinde bulunan çöplükler 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri orman yangınına sebep olabilecek davranışlardandır? 

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

 

1) Ormanlarda idarenin gösterdiği alanlar dışında mangal yapılması  

2) Söndürülmemiş kamp ateşleri 

3) Ortada bırakılan cam şişeler 

4) Söndürülmemiş sigara izmaritleri 

 



17. Sizce Türkiye’de orman yangınları en fazla hangi bölgelerde yaşanmaktadır? 

1) Karadeniz Bölgesi 

2) Marmara Bölgesi 

3) İç Anadolu Bölgesi 

4) Doğu-Güney Doğu Anadolu Bölgesi 

5) Ege-Akdeniz Bölgesi 

6) Bilmiyorum 

 

18. Sizce Türkiye’de orman yangınları en fazla hangi aylar arasında görülmektedir? 

1) Ocak-Nisan 

2) Mart-Temmuz 

3) Haziran-Eylül 

4) Ekim-Ocak 

5) Bilmiyorum 

 

19. Orman yangınları en çok hangi yolla insan sağlığını etkilemektedir? 

1) Solunum sorunları 

2) Kalp rahatsızlıkları 

3) Yanıklar 

4) Kazalar 

5) Diğer (Belirtiniz: ..............................) 

6) Bilmiyorum 

 

 

 

 



 

20. Yangın söndürücülerin bakımı hangi aralıklarla yapılmalıdır? 

1) Bakım yapmaya gerek yoktur 

2) 5 yılda bir 

3) 2 yılda bir 

4) 6 ayda bir 

 

21. Aşağıda orman yangınlarından önce alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Size en uygun olan yanıtı kutucuğa (X) koyarak belirtiniz.  

 

Bilgi Doğru Yanlış Bilmiyorum 

Evin çatı ve olukları düzenli temizlenmelidir. x   

Evin her katında çift sensörlü bir duman alarmı olmalıdır. x 
  

Yangın çıkış planı yapılmalıdır. x 
  

Şöminelerin önünde koruyucu panel olmalıdır. x 
  

Elektrik prizlerinin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. x 
  

Portatif ısıtıcılar perde, mobilya ve her türlü tutuşabilecek 

eşyadan en az 100 cm uzakta olmalıdır. 
x 

  

 

  



22. Aşağıda orman yangınları sırasında yapılabilecek davranışlar yer almaktadır. Size en uygun 

olan yanıtı kutucuğa (X) koyarak belirtiniz.  

 

Bilgi Doğru Yanlış Bilmiyorum 

Yangını gören kişi ilk olarak yangını söndürmeye çalışmalıdır.  x 
 

Yangını gören kişi ilk olarak telefon ile yardım çağrılmalıdır. x 
  

Çevredeki gaz ve yakıt vanaları kapatılmalıdır. x 
  

Tüm pencereler ve kapılar açılmalıdır.  x 
 

Uzun kollu ipek veya yün giysiler giyilmesi tercih edilmelidir. x 
  

Nemli bir giysi parçası üzerinden olacak şekilde yere yakın 

havayı soluyarak dumanı solumaktan kaçınılmalıdır. 
x 

  

Otomobil, varsa eğer garajın içine, garaj yoksa kaçış yönüne 

doğru olacak şekilde park edilmelidir.  
x 

  

 

23. Aşağıda orman yangınlarının sebep olabileceği sağlık sorunları yer almaktadır. Size en uygun 

olan yanıtı kutucuğa (X) koyarak belirtiniz.  

Bilgi Doğru Yanlış Bilmiyorum 

Yangın dumanı solumak astım ataklarını tetikleyebilir. x 
  

Bilinen bir solunum rahatsızlığı olmayan sağlıklı bireyler 

yangın dumanından kaynaklanan asfiksi (boğulma) riski 

taşımaz. 

 x 
 

Orman yangını dumanı görüş mesafesini azaltması dolayısıyla 

hava araçları kazalarına sebebiyet verir. 
x 

  

Orman yangını dumanı karayolu kazalarına sebebiyet verir. x 
  

Yangın dumanı solumanın ani etkileri arasında öksürük, 

solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı yer 

alır. 

x 
  

 



24. Aşağıda orman yangınları sonucunda oluşabilecek yanıklarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Size 

en uygun olan yanıtı kutucuğa (X) koyarak belirtiniz.  

Bilgi Doğru Yanlış Bilmiyorum 

Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler, yüzük, bilezik 

ve saat gibi aksesuarlar çıkarılmalıdır. 
x 

  

Yanık üzerine ilaç ya da yanık merhemi gibi maddeler 

sürülmelidir. 

 x 
 

Tıbbi yardım 112 aranarak hemen istenmelidir. x 
  

Yanık bölge en az 20 dakika oda sıcaklığındaki su altında 

tutulmalıdır. 
x 

  

 

 

25. Yangın söndürme cihazının kullanımıyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

 

Bilgi Doğru Yanlış Bilmiyorum 

Yangını söndürürken rüzgâr karşıya alınmalıdır.  x 
 

Yangın söndürücü alevin dibine tutulmalıdır. x 
  

Alevlerin önce arka kısımları sonra ön kısımları 

söndürülmelidir. 

 x 
 

Tozlu yangın söndürücüler toz bitene kadar 

boşaltılmalıdır. 
x 

  

 

 

 

 

 



26. Aşağıda orman yangınlarının sonuçları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Size en uygun olan 

yanıtı kutucuğa (X) koyarak belirtiniz.  

 

Bilgi Doğru Yanlış Bilmiyorum 

Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla 

erozyon, sel-taşkın gibi doğal afetlerin 

sayısında ve hızında azalma görülür. 

 x 
 

İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve 

yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar 

görülür. 

x 
  


