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1.  SORUMLULAR 

Söndürme Ekibi 

Kurtarma Ekibi 

Koruma Ekibi 

İlk Yardım Servisi Ekibi 

İSG Yönetim Temsilcisi 

 

2. UYGULAMA 

2.1 TANIMLAR 

YANMA :Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. 

Yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada 

bulunması gerekir. Bu olaya “Yangın Üçgeni” adı verilir. 

YANGIN:Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına YANGIN denir. 

2.2. YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değişir. Bu nedenle yangınları dört sınıfta toplayabiliriz. 

 A Sınıfı Yangınlar 

Katı Madde (tahta, kağıt pamuk v.s. ) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülür ve 

kontrol edilir. 

 B Sınıfı Yangınlar   

Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran v.s.). Soğutma (sis halinde su) 

boğma (karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ) ile petrol türevleri, alkol, yağlı boya, tiner yangınları 

söndürülebilir.  
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 C Sınıfı Yangınlar   

Yanıcı gaz maddeler yangınıdır. (Metan, propan, LPG, asetilen havagazı v.b.) Kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 

1211 kullanarak söndürme gerçekleşir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil 

edebiliriz.  

 D Sınıfı Yangınlar  

Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer (Sodyum, Potasyum, Titanyum, Magnezyum gibi.). Kuru kimyevi 

tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır.  

Elektrik yangınları ayrı bir sınıf olarak düşünülmemektedir. Elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilmelidir.  

 

2.3. YANGIN NEDENLERİ 

2.3.1 Koruma önlemlerinin alınmaması  

En önemli nedendir. Yangın, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri, parlayıcı–patlayıcı maddelerin 

yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılması, 

LPG tüplerinin doğru kullanılması, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı–patlayıcı maddeler için gerekli önlemin 

alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır. 

2.3.2 Bilgisizlik 

Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve 

kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet 

eder. Yangının oluşumunu önlemek ve yangını söndürmek için, yangın olayını öğrenelim. 

2.3.3 İhmal  

Yangın konusunda bilgili olmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı 

unuttuğunuz LPG tüpü, ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulan her ütü ihmalinden büyük yangınlar 

çıkabilir. Bu nedenle, yangına karşı daha dikkatli ve titiz olmamız gerekir. 
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2.3.4 Kazalar 

İstem dışı olayların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın konusunda yeterli düzeyde bilgilenmek, bu tür olaylarda 

nasıl hareket edeceğimize yardımcı olur. 

2.3.5 Sıçrama 

Kontrol altındaki bir ateşin, ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak veyahut parlayıp–patlayarak sıçraması her 

zaman mümkündür. 

2.3.6 Sabotaj 

Bazı insanlar, çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak yangın çıkarırlar. Bu tür olaylara karşı gerekli önlem 

alınmalıdır. 

2.3.7 Doğa olaylar 

Rüzgârlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu, yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucu 

yangınlar çıkabilir. 

 
2.4. SÖNDÜRME PRENSİPLERİ 

2.4.1 Soğutarak Söndürme  

Su İle Soğutarak Söndürme: Soğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çok kullanılandır. Suyun fiziksel–

kimyasal özelliği, yanıcı maddeyi boğar ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının sönmesini sağlar. 

Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı 

düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme uygulanmaz. 

2.4.2 Havayı Kesme 

Örtme: Katı maddeler veya kimyasal bileşikler kullanarak yanan madde ile oksijenin kesilmesi olayıdır. Akaryakıt 

yangınlarında, örtü oluşturan kimyasal bileşikler kullanılmaktadır. 

Boğma: Yangının oksijenle ilgisinin kesilmesi veya azaltılması olayıdır. 
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2.4.3 Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması: 

Yanmakta olan maddelerin ortadan kaldırılması halinde, yanma üçgeni oluşamaz. Bu nedenle de yangın sönmüş 

olur. 

 
2.5. YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN ÇEŞİTLERİ 
Yangın söndürme tüplerinin; Sulu (CO2 tazyikli, hava basınçlı, soda asitli), Hava kesici (köpüklü, karbondioksitli) 

Kimyasal Reaksiyonlu (halojen karbürlü, kuru kimyasal tozlu, BCF) diye çeşitleri vardır. 

 
2.6. YAPILMASI GEREKENLER 

• Yangın mücadelesinde görevli iseniz ekip çalışmalarına katılın. Değilseniz hemen o bölgeden uzaklaşın. 

• Mümkünse yanıcı maddeleri önem dereceleri  ve aciliyet sırasına göre yangın bölgesinden uzaklaştırın. 

• Gerekesiz yere cesur ve atılgan olmayın. 

• Rüzgarı veya hava akımını arkanıza alarak olabildiğince aleve yaklaşın ve size en yakın yerden, alevin 

dibinden söndürmeye başlayın. 

• Alevler kendine doğru  gelmeyecek şekilde söndürme işlemini  yapın. Yangının türüne göre uygun 

söndürme araçlarını kullanın. 

• Asla paniğe kapılmayın. 

• Yangının büyüklüğüne göre yeterli söndürücüleri aynı anda kullanın. 

• Yanan bir odanın kapısını açtıktan sonra en az 30 saniye beklemeden içeri girmeyin. 

• Söndürme sırasında dar yerleri havalandırın. 

• Oksijensiz kalmamak için dumanlı odada sürünerek ilerleyin. 

• Sıcak buhar, duman ve gazlar yukarı doğru çıktığı için yangına müdahale mümkün mertebe yere yakın  bir 

pozisyon alın. 

• Köpüğü kullanırken boğucu tecrit tabakasını hiçbir zaman aralamayın. 
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• Köpük tabakası alevin dışarı çıkmasını önleyecek şekilde alevi örtmelidir. 

• Elektrik yangınlarında yangına müdahalede ilk olarak şalteri kapatın. 

• Yangın nedeni şayet gaz ise, gazı kesmeden yangına müdahale etmeyin. Aksi takdirde bir patlama  

meydana gelebilir. 

• Bir gaz tüpünün alev alması halinde ise, bunu “ Su “ ile soğutmaya çalışın. Ancak ateş çok kuvvetli ise 

tüpün patlama ihtimaline karşı  yangın  yerini  derhal  terkedin. 

• Eğer tüpten akmakta olan gaz herhangi bir nedenle sadece tüp valfinde veya basınç düşürücüde  yanıyorsa  

hemen tüp valfini kapatın. Bunu yapamıyorsanız söndürücü kullanın. 

• Yanma gazının herhangi bir nedenle ortama yayılması halinde hemen tüm ateş kaynaklarını kapatın  veya  

ortamdan uzaklaştırın. 

• İşyerinde  başka bir nedenle yangın meydana gelmişse ve ortamda gaz tüpleri bulunuyorsa, bunları 

mümkün olduğu kadar hızla yangın tehlikesi bulunan ortamın dışına çıkarın. 

• Eğer bunu yapamıyorsanız gaz tüplerinin üzerine su püskürterek  yüksek ısılardan korunmalarını sağlayın. 

• Yangını gördüğünüz anda  en seri araçlardan yararlanarak ( telefon, yangın, alarm düğmeleri vb. ) yangını 

haber verin. 

• Not: Yangına başlangıç anında müdehale etmek çok önemlidir. Çünkü sonradan itfaiye ekibi geldiğinde 

daha büyük bir yangınla karşılaşmamış olur. 

• Aşağıdaki durumlarda yangın bölgesini hiç gecikmeden terkedin : 

* Yangın çok büyük olduğu zaman, 

* Kalın bir duman tabakası mevcut olduğu zaman, 

* Tehlikeli gaz birikimi ve buharı mevcut olduğu zaman, 

* Bölgede çabuk alev alabilen ve infilak edebilen maddeler bulunduğu zaman. 
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• Terkedilen yangın bölgesine tekrar girmeye kalkışmayın.  

• Yangını ilk gören aşağıdaki kişilere ve yangının büyüklüğüne göre hemen itfaiyeye haber verecektir. 

 
2.6. İŞYERİNDE YAPILMASI GEREKENLER 
 
Yangınların önlenmesi için iş yerinde yapılması gerekenler ve uyulması gereken kurallar şunlardır:  
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Temizli yangını önler, işyerinizi temiz tutunuz.  Kaynak ve kesme işlerinde  

çok dikkatli olunuz 

 

 

 
Sigara içilmemesi gereken yerlerde aksini 
yapmak intihar etmek demektir. 

 Yangınla mücadele vasıtalarını temiz ve 
bakımlı bulundurunuz. 

 

 

 
Elektrik donanımına ehliyetsiz kimseler el 
sürmemelidir. 

 Kusurlu ve etrafı yanabilir maddelerle 
dolu ısıtma kazanları tehlikeli olabilir. 

 

 

 
Zımpara taşında çalışırken civarda yanabilir 
madde bulundurmayınız 

 Yangın ihbarını işittiğinizde ne 
yapacağınızı önceden öğreniniz. 
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a) İşyeri elektrik sistemlerinde, gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. 

b) İşyerlerinin elektrik sistemlerinde, elektrikli  aletlerin amaçları dışında kullanımı yasaktır. 

c) İşyerlerinde, standartlara uygun olmayan elektrikli ısıtıcıların kullanımına müsaade edilmeyecektir. 

d) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin depolandığı yerler, yangın kaynaklarından korunacaktır. 

e) Yangın riski yüksek olan yerler, sürekli olarak kontrol altında tutulacaktır. 

f) Yangın söndürücüler ve ekipmanlar, görülebilir yerlerde bulundurulacaktır. 

g) Yangınlarda kurtarılacakların üzerlerine, “yangında ilk kurtarılacaktır” işareti  konacaktır. 

h) Araç, malzeme ve insan geçiş yolları ve acil çıkışlar açık tutulacaktır. 

i) Yangın anında, elektrik sisteminin şalterleri ve doğalgaz sisteminin emniyet vanaları, hemen sorumluları 

tarafından kapanacaktır. 

j) Parlayıcı ve patlayıcı madde tankları topraklanacaktır. 

k) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin depolandığı yerlerde sigara içilmesi yasaktır. 
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2.7. YANGIN TÜPÜ DOĞRU KULLANMA 
 

YANLIŞ       DOĞRU 
.  

 

 
RÜZGÂRI ARKAYA AL 
 
 
CİHAZI ALEVİN DİBİNE 
TUT 
 
 
CİHAZI YANGININ 
DOĞDUĞU YERE TUT 
 
 
EVVELA ÖNÜ SONRA 
İLERİYİ SÖNDÜR 
 
 
YANGIN TAMAMEN 
SÖNMEDEN AYRILMA 
 
 
CİHAZI OMUZ 
HİZASINA AS 
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