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Amaç

İşyerlerinde yangın tehlikesi, yangın durumunda 

yapılacaklar ve yangına karşı alınması gereken önlemler 

hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
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Öğrenim hedefleri

Yangın ve kimyası

Yangından korunmak için alınabilecek önlemler

Bir yangın durumunda yapılması gerekenler
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 Konular:

 Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyasına genel 

bakış 

 Yangından korunma

 Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri 

 Yangın risk değerlendirmesi 

 Yangın sırasında güvenlik 

 Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm 

sistemleri ve özellikleri

 Yangın söndürme cihazları ve sistemleri

 Yangın müdahale ve kurtarma ekibi

 Yangın ve çevre ilişkisi

 İlgili mevzuat
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YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİNE GİRİŞ

 Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi şeklinde 

tanımlanan yanma ve hızlı yanma olarak tanımlanan 

ateş bir anlamda uygarlığın simgesidir. 

 Bu sebeple, gelişmenin temel öğelerinden biri olarak 

faydalı kullanıldığı zaman medeniyete hizmet etmiş, 

kontrolden çıktığı zaman ise yılların eserlerini ve 

ürünlerini yok eden bir felaket olarak kabul edile 

gelmiştir.
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 Hiçbir yangın başlangıçta büyük ve şiddetli değildir.

Kontrol edilemez ise büyür, önlemler yeterli olmadığı

durumlarda can ve mal kaybına neden olabilir. Böyle bir

önlemler dizisi, insana verilen öneminin yanı sıra, mali

gideri yatırım maliyetine kıyasla çok küçüktür.
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 Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları

yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun

ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilir. Ancak tüm

tedbirlere rağmen yangın ve patlamaların hiç çıkmaması

mümkün olmadığına göre, yangın söndürme tekniklerinin

bilinmesinde büyük yarar vardır.

 Yangınların belli başlı sebepleri olarak, korunma

önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, ihmal, sıçrama ve

sabotaj sayılabilir.
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Yangından doğan kayıplar ise en genel olarak şöyle özetlenebilir:

 Bir takım kıymetli kâğıt ve raporların kaybolması,

 Tecrübeli elemanların işi bırakması, dolayısıyla yeni 

elemanların adaptasyonu,

 Üretim kaybı sonucu, siparişlerin yetiştirilememesi, 

müşteri itimadının azalması ile rakip kuruluşlara 

kaptırılması,

 Yangın sonucu onarım veya ünite içerisinde yer 

değiştirme masrafları,

 Bazı sözleşmeler sonucu devam etmesi gereken 

servislere yapılacak ödentiler.

7



www.ilkmak.com

• YANMA: Yanıcı Maddenin Oksijen ve ısı altında 

belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal 

bir reaksiyondur.

• YANGIN: Yangın ise kontrolümüz dışındaki yanma 

olayıdır. 

• Yanmanın olabilmesi için: 

1. YETERLİ ISI

2. YETERLİ OKSİJEN

3. YANICI MADDE
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Bu şartlardan her hangi birinin olmaması veya yeterli miktarda

bulunmaması halinde yanma olayı gerçekleşmez. Belirli şartlar

oluşturulduğunda ise hemen hemen bütün maddeler yanabilir.

ısı

YANGIN ÜÇGENİ
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 O halde, meydana gelmiş bir yanma olayını (yangını)

söndürmek için, yanma unsurlarından en az birinin devre

dışı bırakılması gerekmektedir.

 Yani yangının önlenmesi ya da söndürülmesinde ana 

husus yanıcı maddenin, ısının veya oksijenin kontrol 

edilmesi şeklinde özetlenebilir.
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 Yangınla mücadele yalnızca itfaiye teşkilatının görevi 

değildir. Herkes bu savaşta üzerine düşen yükümlülükleri 

yerine getirmekle mükelleftir. 

 Yangınların büyük bir kısmının başlangıç aşamasında 

söndürüldüğü ve başlangıçta söndürülme oranının her 

geçen yıl arttığı, ayrıca tamamen yanan bina oranının on 

kat azaldığı görülür. Bu başarıda itfaiye teşkilatının rolü 

kadar, işyerlerinde yangınla mücadele eğitimi görmüş 

ekiplerin ve yaptıkları ilk müdahalenin rolü vardır.
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Resminde  görüleceği gibi yangın çok hızlı büyümektedir. 

İlk beş dakikada çok şey olup bitmekte, ateş bacayı 

sarmaktadır. İtfaiye teşkilatı ise standartlara göre yangın 

yerine beş dakikada yetişecek şekilde planlanmıştır. 
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 Dolayısıyla itfaiye gelmeden önce yangına ilk 
müdahaleyi yapmak zorunluluğu vardır.

 İşyerleri önce yangınla savaş için gerekli bütün önlemleri 
almalı, sonra Müdahale ve Tahliye Ekiplerini 
oluşturmalıdır. 

 Ayrıca Özel Yangın Yönetmeliği hazırlanılarak; yangın 
çıktığı anda uygulanması gereken Acil Müdahale ve 
Tahliye Planları, ekiplerin görevleri adım adım 
açıklanarak belirtilmelidir.

Müdahale Ekipleri “Yangın Güvenlik Eğitimi”nden
geçirilmeli ve yılda en az bir kez söndürme tatbikatı 
yapmalıdırlar
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1. YANGININ TANIMI  VE KAVRAMLAR  :

1.1 . Yanmanın ve Yangının Tanımı

Yangın (Fire): Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı 

maddelerin kontrol dışı yanma olayıdır.

Yanma (Combustion): Yanıcı maddenin tutuşma 

sıcaklığına ısıtıldığında oksijenle verdiği eksotermik

zincirleme reaksiyondur. Yanma ısı ve ışık üreten hızlı 

oksidasyondur. 
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İdeal yanmanın genel formülü;

CXHY  +  (X+Y/4)O2  +  ISI    ↔  XCO2  +  Y/2H2O  +  ISI

şeklindedir.

Yanıcı maddeyi yeterli oksijenli ortamda karakteristik 

tutuşma sıcaklığına kadar ısıtan bir ısı kaynağı yanma 

reaksiyonunu başlatmaktadır. Bu reaksiyondan ayrıca ısı 

enerjisi açığa çıkmaktadır.

15



www.ilkmak.com

1.2.Yangın Kavramları :

 Isı: Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin kinetik 
hareketlerinin seviyesinde görünen enerji türü. Birimi: Kalori 
(cal), 

 Buharlaşma Isısı (entalpisi): Bir gram sıvının tamamen 
buhar haline geçebilmesi için ortamdan alınması gereken ısı 
miktarı.

 Ergime Isısı: Bir gram katının tamamen sıvı hale geçebilmesi 
için ortama verilmesi gereken ısı miktarı.

 Isınma Isısı: Bir maddenin bir gram veya bir molekülün 
sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli ısı.

 Buharlaşma: Bir maddenin sıvı halden gaz haline 
geçmesidir. 

 Donma: Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesi olayıdır. 
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 Ergime: Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesidir.

 Yoğuşma: Bir maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi 

olayıdır.

 Derişim (Konsantrasyon) : Karışımlardaki karışan 

madde miktarlarını birbirlerine bağlı fakat karışımların 

toplam kütlesinden bağımsız olarak belirlemek için 

tanımlanan hal değişkeni. 

 Deriştirme: Çözeltideki çözünen miktarını arttırma veya 

çözücü miktarını azaltma. 

 Karışım: Birden fazla çeşitte maddenin kendi özelliklerini 

koruyarak bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdir.
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 Kalori: 1 gram suyun sıcaklığını 1°C yükseltmek için 

gerekli ısı miktarı, ısı birimi olarak kullanılır. 

 Katalizör: Reaksiyon hızını arttıran fakat reaksiyondan 

değişmeden çıkan madde. 

 Kaynama: Sıvıların buhar basınçlarının ısıtma işlemi ile 

dış basınca eşit olması hali.

 Kinetik Enerji: Bir cismin hızından dolayı sahip olduğu 

hareket enerjisi. 

 Kimyasal Olay: Maddenin kimyasal özelliklerinin 

değiştiği olaydır. Yani maddenin başka bir maddeye 

dönüştüğü olaydır. 
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Madde: Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. 

 Sıcaklık: Moleküllerin kinetik enerjisinin fonksiyonu olan 

bir hal değişkeni. 

 Sıvı: Molekülleri birbirine değerek öteleme hareketi 

yapılabilen ve pratikte bastırılamayan akışkan.

 Süblimleşme: Katı halde bulunan madde sıvı hali 

atlayarak doğrudan doğruya buhar haline geçme ve 

yeniden, sıvılaşmaksızın katı hale dönüşmesidir.

 Tutuşma sıcaklığı: Yanma olabilmesi için gereken 

minimum sıcaklık değeridir.
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1.3.Yangın Bileşenleri:

• YANGIN ÜÇGENİ

ısı
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1.3.Yangın Bileşenleri:

 Bir yangın varlığını ancak bu üç elemanın bir araya 

gelmesiyle sağlayabilir. Birinin ortamdan kalkması ile 

yangın sönmüş olur. Bu yangının önlenmesinin basit 

temel prensibidir.

 Ancak bir kere yangın başlayınca, işler biraz daha 

karmaşıklaşır. Yanma işlemi var olan “üçgen”e bir 

dördüncü kenar ekler. Bu yanmanın kimyasal sürecidir. 
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1.3.1. Yanıcı Madde  ( Yakıt )

Yangın için gerekli 3 elemandan birincisi yakıttır. Bir 

yangını nasıl durdurabileceğimizi veya önleyebileceğimizi 

bilmek için değişik yakıt türlerini anlamaya ihtiyacımız 

var. Yanma kapasitesine sahip maddelere “Yanıcı 

Maddeler” denir ve 4 kategoride incelenebilir:

1. Katı Maddeler (genellikle organik ve çoğunlukla 

“karbonlu” maddeler olarak bilinirler)

2. Sıvı Maddeler

3. Gazlar

4. Metaller
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Karbonlu maddeler, tahta, kağıt, yataklar, perdeler ve 

paket kutuları gibi hemen hemen her yerde karşımıza 

çıkabilecek maddelerdir.

Yanıcı sıvılara örnek olarak ispirto, gazyağı gibi petrol 

türevleri, boyalar ve yağlar, boya tinerleri gibi yanıcı 

buhar veren tüm sıvılar verilebilir. 
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Bunlara eriyip sıvı hale gelince yanıcı buhar veren, katı

yağlar ve mumlar gibi bazı katılarda eklenecektir. Yanıcı

gazlara örnek LPG, LNG, asetilen ve propandır.

Magnezyum ve aluminyum gibi kolayca tutuşabilen ve

canlı bir şekilde yanabilen metalleri yanıcı metaller

olarak adlandırılır.
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a. Katı Yakıtlar

Katılarda yangının büyümesi herzaman aynı doğal yolu 

izler. Bu çöp kutusuna düşürülen bir sigara için de, sıcak 

bir yüzeye bırakılmış gazete için de veya benzer diğer 

durumlarda da geçerlidir.
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Örneğin; Bir gazete veya bir parça pamuk, eğer ısıtılırsa önce 
kurur. Sonra aşırı ısınır. Yakıt, sıcaklığı yaklaşık 240 oC ’nin
üzerine bir kere çıktığında oksitlenmeye uğrar ve kendi 
sıcaklığını Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı’nın (KTS) üstüne 
yükseltir.

Diğer yandan, maddelerin, katı tutuşma sıcaklığından daha 
düşük sıcaklıklarda çok çok uzun müddet tutulmaları da halen 
tehlike teşkil etmektedir çünkü maddeler bu şekilde kimyasal 
değişime uğrayıp “pyrophoric carbon” denilen nispeten daha 
düşük sıcaklıklarda kendiliğinden tutuşan bir maddeleri 
oluşturabilirler.

28



www.ilkmak.com

Işığı azaltsın diye bir elektrik ampulünün üzerine

kapatılan beze olan veya içinden buhar geçen bir

borunun arkasına konan bir ahşap plakaya olan budur.

Aylarca rengi solmuş olarak duracaktır ancak bir gün için

için yanabilir ve sonra alev alabilir.
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b. Sıvı Yakıtlar

Bir sıvının ne kadar tehlikeli olduğunun göstergesi onun 
Parlama Noktası’dır. Bu nokta sıvının bir kıvılcım veya 
alevle karşılaştığında parlamasına yetecek kadar yanıcı 
buhar verdiği en düşük sıcaklıktır. 

Parlama noktası oda sıcaklığı civarında olan sıvılar 
düşük parlama noktalıdır ve diğer daha yüksek 
sıcaklıklarda parlama noktası olan sıvılara kıyasla daha 
tehlikelidirler. Parlama noktası bir sıvının yanıcı olup 
olmadığını belirler.

Sıvılar yanmaz. Yanan, sıvıların çıkardığı buhardır. 
Parlama Noktası ne kadar düşük olursa tehlike o kadar 
büyüktür. 
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Parlama noktası (Flashpoint): Maddenin herhangi bir 

tutuşturma kaynağına tutulup, parlama için yeterli yanıcı 

buharı açığa çıkardığı sıcaklıktır.

Tutuşma (Ignition) sıcaklığı: Tutuşturulduğunda sürekli 

olarak yanmanın olduğu sıcaklıktır. Genellikle bu sıcaklık 

parlama noktasından birkaç derece daha yüksek bir 

sıcaklıktır.

Kendiliğinden tutuşma (Self-ignition) sıcaklığı : Daha 

da yüksek bir sıcaklıkta madde kendi kendine yanar. Bu 

sıcaklığa kediliğinden tutuşma sıcaklığı denir.

Oto-Tutuşma (Auto-ignition) sıcaklığı : Maddenin, 

ısınırken kimyasal bir tepkimeye girmesi ve bunun 

sonucu olarak yanmasına sebep olan sıcaklıktır.
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Değişik yakıt kategorilerini anlamak çok önemlidir, zira 

kullanılacak yangınla mücadele teknikleri yakıtın tipine 

göre değişir.

Küçük bir damla sıvı bile büyük oranlarda yanıcı buhar 

oluşturabilir. Bu da onları 2 şekilde tehlikeli yapar:

Yanıcı buhar yayılır ve çok başka bir yerde tutuşmasına 

sebep olacak kaynağı bulabilir. İşin en kötüsü tutuşan bu 

buhar sızıntının ilk oluştuğu yere alevleri taşır.
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Kapalı bir yerde havayla karışmış gazlar “patlayıcı 

karışım” oluştururlar. Eğer tutuşturulurlarsa, ani yanma 

sonucu sıcak genleşmiş gazlar oluşur. Bu da sonuçta 

kapalı mekânda saç perdelerin taşıyabileceğinden daha 

büyük bir basınç oluşturup patlama oluşturur.

Değişik sıvılar değişik yoğunluklarda buhar oluştururlar. 

Eğer bahar yoğunluğu 1’den büyükse, buhar havadan 

ağır demektir ve yere doğru yayılır. Eğer buhar 

yoğunluğu 1’den düşükse, yanıcı buhar yukarı doğru 

yayılma eğilimi gösterir. Özellikle, hidrokarbon buharı 

havadan ağırdır (metan istisnadır)
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Bazen etiketlerde Yanma Aralığı (Range of 

Flammability) tabirini görebilirsiniz. Bu, buharın yanıcı 

olması için, hava ve yanıcı buharın karışımdaki 

oranlarını tanımlar. 

Üst Yanma Sınırı (Upper Flammable Limit (UFL) hava-

buhar karışımı yanmak için ÇOK ZENGİN denir.

Alt Yanma Sınır (Lower Flammable Limit (LFL) ise hava-

buhar karışımı yanmak için ÇOK ZAYIF denir.

Bu iki sınır arasında karışım yanıcıdır.

Bir sıvının yanma aralığına ulaşmasını önlemek için çok 

hava vermek, onu havasız boğmaya çalışmaktan çok 

daha kolaydır.
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c. Gaz Yakıtlar

Yanıcı gazların sebep olduğu tehlike, düşük parlama 

noktalı sıvıların yanıcı buharlarıyla aynıdır. Buhar 

yoğunluğuna bağlı olarak, sızan bir gaz (veya sıvı 

buharı) ya aşağıya ya da yukarıya doğru yayılacaktır.

Aynı yanıcı sıvılarda olduğu gibi gazlarda uzakta bir 

kaynakta tutuşabilir ve alevi sızıntının olduğu yere 

taşıyabilir veya gazlar kapalı bir yerde patlayıcı bir 

karışım oluşturabilirler.
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Gaz tüpleri her zaman havalandırması iyi mekanlarda 

saklanmalı ve yüksek yangın tehdidi altında olan 

alanlardan uzak tutulmalıdır – Yangına maruz kalan gaz 

tüpleri patlayabilir. Gaz tüpleri güvenli yere 

yerleştirilmelidir. 

En çok kullanılan yanıcı gazlar oksijen-propan ve 

oksijen-asetilen ekipmanlarının parçalarıdır. Bunlar çok 

özenli dikkatle kullanılmalıdır.

Kötü kullanılmış bir asetilen tüpü dokunulduğunda sıcak 

hissi verir. Böyle tüpler patlayabileceğinden ince bir 

sprey ile soğutulmalı ve atılmalıdır.
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Bir LPG tüpü, basınç altında sıvılaştırılmış propan veya 

bütan gazı ihtiva eder ve çok yanıcıdır.

Oksijen yanıcı olmayan bir gaz olmasına rağmen 

yanmayı destekler. Sızıntısı olan bir oksijen tankı, içinde 

giysilerimiz gibi normal unsurların alev alev yanacağı 

oksijence zengin bir atmosfer hazırlar.
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d. Metaller

Diğer katılar gibi metallerin de hacimlerine oranla yüzey 

alanları arttıkça yanıcı olma özellikleri artar. Demir tozu 

veya demir talaşı gibi küçük partiküller kolayca 

yanacaktır ve bazıları – toz alüminyum gibi –

patlamalarla yanar. 

Yanan metal çok tehlikeli olabilir. Su veya CO2 yangın 

söndürücüler yanan metallere karşı kullanılmamalıdır.

Sebebi elektrik olan yangınlar kendi başlarına bir sınıf 

oluşturmazlar. Elektrik, bir yakıt olmaktan ziyade bir ısı 

kaynağıdır. 
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Ancak her şeye rağmen, bu tür kaynağı elektrik olan 

yangınlar kesinlikle özel önlem ve izolasyon 

yöntemlerine gereksinim duyarlar.

Teknik olarak bakıldığında, katı ve sıvılar yanmazlar –

yanan şey bunların dışarı verdikleri yanıcı buhardır. 
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Hatta ve hatta sıklıkla yakıt olarak kullandığımız ahşap 

bile katı olarak alevli yanmaz sadece için için yanabilir.

Bu sebeple talaş parçaları, kalıp tahtaya göre daha 

yanıcıdır zira talaş parçalarının oluşturduğu yüzey alanı 

kalıp tahtaya kıyasla daha fazladır ve daha fazla yanıcı 

buhar açığa çıkartırlar.
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1.3.2  Isı:

Bir maddenin yanmaya başlaması için çoğunlukla ısıya 

ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bu ısı enerjisi bir çok 

kaynaktan meydana gelmektedir. Isı kaynaklarını genel 

olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

41



www.ilkmak.com 42



www.ilkmak.com

A. Açık Alevler : Oksijen kaynağı, mum alevi, kibrit 

alevi, yanıcı sıvı ve gaz borularından meydana gelen 

kaçakların tutuşması sonucu ortaya çıkan alevler vs... 

yani alevini gördüğümüz ısı kaynaklarıdır. 

B. Elektrik : Elektrik tesisatları, jeneratörler, elektrikli 

ısıtıcılar ve elektrikli cihazlar yangını başlatmaya yeterli 

ısı açığa çıkarabilirler. 

C. Aşırı Isı : Sıcak işlemlerin yapıldığı yerlerde ısı 

kontrol sensörlerin görev yapmamaları sonucu ısının 

gereğinden fazla artması olayından meydana gelir. 

43



www.ilkmak.com

1.3.2  Isı

Ç. Kızgın Yüzeyler : Eritme potalarının, buhar 

borularının, kurutucuların, fırınların, bacaların, vs... dış 

yüzeyleri kızgın yüzeyler olarak adlandırılırlar.

D. Kendi Kendine Tutuşma : Maddelerin kendi 

üzerlerinde depolanan ısı enerjisi dolayısıyla her hangi 

bir dış etki olmaksızın yanmaya başlaması.                                                                                   

E. Kıvılcım : Mekanik aletlerden, duman bacalarından, 

eksoz borularından, elektrik kaynağından, metal kesme 

işlemlerinden vs... oluşan kıvılcımlar.
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F. Statik Elektrik : Maddelerin yüzeyleri üzerinde 

sürtünme sonucu üretilen elektriksel yükten dolayı 

oluşur. Aşırı yüklenen maddelerin üzerindeki elektriksel 

yükün herhangi bir sebeple deşarjı esnasında oluşan 

kıvılcım yanmayı başlatabilir.

G. Sürtünme : İki maddenin birbirine sürtünmesiyle 

açığa çıkan ısı enerjisi yanma olayını başlatır. 

H. Doğal Isı Kaynakları : Yıldırım ve güneşi bunlar 

içinde sayabiliriz. 
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Kontrol dışı yanmayı başlatacak başta sigara, elektrik

tesisatı ve elektrikli aletler olmak üzere bütün ısı

kaynaklarını gözaltında tutma zorunluluğu ortaya çıkar.

Oksijen kendisi yanmayan fakat yanmayı gerçekleştiren

renksiz, kokusuz, bir gazdır.

Gaz halinde oksijen normal şartlar altında 1.429 gr/litre

ağırlığındadır. Oksijen 51 bar basınçta ve -119 oC

sıvılaşır. Normal basınçta kaynama noktası –183 oC dir.
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1.3.3.  Oksijen

Normal havada % 21 Oksijen, % 78 Azot, % 1 diğer 

gazlar mevcuttur. Havadaki Oksijen oranı yanıcı 

maddelerin oksijen ile reaksiyona girmesi için yeterlidir.    

Ancak bu oran  % 16 nın altına düştüğünde yanma 

durur.   
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2. YANMA ÜRÜNLERİ
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Yangın başlangıcından itibaren yangın mahallinde 

sıcaklık çok süratli bir şekilde yükselir. Bunun için 

yangınlarda ilk dakikalar hatta saniyeler çok önemlidir. 

Zira yangınlarda ilk 5 dakikada hararet hemen 500 C 

derecenin üzerine çıkmaktadır. 
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Yangın yerinde zamanın fonksiyonu olarak sıcaklığın 

değişimi şöyle olmaktadır. 

Buna göre 1 saat içerisinde ortam sıcaklığı 927 C 

dereceye yükselmektedir. Ancak burada en büyük 

yükseliş ilk 5 dakikaya tekabül etmektedir. İşte 

yangınlarda ilk 5 dakikanın önemi bundan 

kaynaklanmaktadır. 

Sıcaklığın insan yaşamı üzerinde büyük etkisi olduğu 

ise inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Yüksek hararet 

insan vücudunda onarılmaz yaralar açar. Derinin 

yanması ile derinin hemen altında bulunan ter bezleri 

tahrip olur. 
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Vücutta bulunan toksin maddeler ter bezleri yoluyla 

dışarı atılmazsa kan zehirlenmesi yapar ve hayat sona 

erer.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında yangınlarda 

meydana gelen ölümlerin çoğu duman içerisinde 

bulunan zehirli gazlardan ve yangın esnasında oluşan 

yüksek hararetten (ısı enerjisinin sonucu olarak) 

meydana gelmektedir.

Ani parlama ve patlamalar haricinde direk olarak 

yanarak hayatını kaybeden cesetlerle nadiren 

karşılaşılmaktadır
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2.2. Işık ( Alev )

Serbestçe yanan maddelerde alev normal olarak vardır. 

İnsan vücudunda 1. 2 ve 3. derecede yanıklara neden 

olur. İnsanlar sıcaklığa karşı (ısı ışınımına) çok 

duyarlıdırlar. Isının ışınımı olan alevin etkisiyle 

yanabilirler.

İnsanların ısıdan etkilenmesi ısıya olan uzaklığına 

bağlıdır. Yanığın derecesi, yeri ve büyüklüğü önemlidir. 

Gözler arasındaki bir yanık, bacaklardaki aynı 

büyüklükteki bir yanıktan daha tehlikeli ve kötüdür.
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2.3. Duman 

Tamamlanmamış bir yanma olayında açığa çıkan karbon 

ve katran 

taneciklerinin havada oluşturduğu bulut kütlesidir. 

Karbonmonoksit, Karbondioksit, Kükürt ve Azotoksitler

ile su buharından oluşur.
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2.4 Yangın Gazları

Karbonmonoksit (CO): Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve 
toksit bir gazdır. Kimyasal boğucu bir etkisi vardır. Ağız içi ve 
solunum yolları gibi yumuşak dokulardan doğrudan doğruya kana 
geçebilir. Atmosferde kalma süresi 2-4 aydır. 

CO aslında bir kan zehirlidir. Dokulara oksijen naklini önler.
Dolayısı ile dokularda yeteri kadar oksijen alamayınca kişi
havasızlıktan ölür.

Bu miktar havadaki CO'nun yoğunluğuna, kişinin solunum
süresine ve adele faaliyetlerine göre değişir. Buna göre % 0.7 CO
miktarındaki havada dinlenme halinde bulunan bir kişi 5 saatte
,yürüyen bir kişi 2.5 saatte, çalışan bir kişi ise 40 dakikada
ölmektedir.

(Madenlerde ocak havasında tehlike sınırı % 0,005 = 50 ppm dir.)
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A. Kükürtdioksit (SO2): Yanmaz, zehirli ve tahriş edici 

bir gazdır. Yoğunluğu 2. 63 kg/m3 'tür. Kuvvetli sülfür 

kokusu vardır. Solunmamalıdır. Bronşitlerden başlayıp 

akciğerlere yayılan iltihaplanmaya ve çabuk ölüme 

neden olabilir. 

B. Kükürtlü Hidrojen (H2S): Karbonmonoksitten daha 

zehirli bir gazdır. Havadan daha ağırdır. Karakteristik 

tanınması çürük yumurta kokusu iledir. Konsantrasyonu 

0.04-0.07 iken baş ağrısı, solunum rahatsızlıkları ile 

konsantrasyonlarda merkezi sinir sistemini etkileyerek 

felce neden olur. 
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C. Amonyak (NH3): Yanar, Renksiz, çok keskin kokulu, 

zehirli, havadan hafif, yoğunluğu 0.9597 olan gazdır. % 

15-26 oranında havada yanar. 0.25-0.65 

konsantrasyonlarında yarım saatte öldürücü olabilir. 

Gaz, burun, boğaz tahrişleri yapar. Suya eğilimi fazla 

olduğundan amonyak buharları su spreyi ile atmosferden 

emilir. 

Ç. Hidrojen Siyanür(HCN): Çok zehirli yanabilen 

gazdır. Badem kokulu ve havadan hafiftir. Yoğunluğu 

0.697'dir. Yanabilme oranı havada %5 ile %40 dır. % 0.3 

konsantrasyonu öldürücüdür. 
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D.Akralin (Akrilik Aldehit) (C2H4O): Petrol ürünlerinin 

yanması sırasında çıkan zehirli gazdır. Havadan ağırdır. 

Yoğunluğu 1.9 kg/m3 dür. Yanabilme sınırı havada % 

2.8-31 dir. Bir milyonda on konsantrasyonda öldürücü 

olabilir.
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Yanıcı maddenin çeşitlerine göre açığa çıkan zehirli yangın

gazlarını ve tehlike sınırlarını şu şekilde sıralamak

mümkündür.

Ahşap, Kağıt Ve Pamuk Yangınlarında;

a) Karbonmonoksit (CO): Tehlike sınırı 50 ppm veya 55 

mg/m3, yüksek derecede zehirli.

b) Formaldehit (CH2O): Tehlike sınırı 2 ppm veya 3mg/m3

c) Formik Asit (HCOOH): Tehlike sınırı 5 ppm veya 20 

mg/m3 son derece zehirli

d) Metilalkol (CH3OH): Tehlike sınırı 20 ppm veya 260 

mg/m3

e) Asetik asit (CH3COOH): Tehlike sınırı 10 ppm veya 25 

mg/m3

58



www.ilkmak.com

Plastik Yangınlarında;

a) Karbonmonoksit (CO): Yukarıda ifade edildi.

b) Hidroklorik asit (HCI): Tehlike sınırı 5 ppm veya 7 mg/m3

c) Hidrojensiyanür (HCN): Tehlike sınırı 10ppm veya 

7mg/m3 son derece zehirli.)

d)Azotoksitler (N2O veya NO2): Tehlike sınırı 5 ppm veya 9 

mg/m3 son derece zehirli.
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Kauçuk Yangınlarında;

Karbonmonoksit (CO): Yukarıda ifade edildi.

Kükürtdioksit (SO2): Tehlike sınırı 5 ppm veya 13 

mg/m3 son derece zehirli.

Kükürtlü Hidrojen H2S : Tehlike sınırı 10 ppm veya 15 

mg/m3 son derece zehirli.
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İpek Yangınlarında;

Amonyak (NH3): Tehlike sınırı 25 ppm veya 18 mg/m3

Hidrojen siyanür (HCN): Tehlike sınırı 10 ppm veya 18 

mg/m3 Karbonmonoksitten 10 defa daha zehirlidir. 
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Yün Yangınlarında;

Karbonmonoksit: Yukarıda ifade edildi.

Kükürtlü hidrojen: Tehlike sınırı 10 ppm veya 15 

mg/m3 son derece zehirli.

Kükürtdioksit: Tehlike sınırı 5 ppm veya 13 mg/m3 son 

derece zehirli

Hidrojensiyanür: Yukarıda ifade edildi.
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3.    YANGININ SAFHALARI:

3-1- Başlangıç Safhası

Yangının başlangıç safhasında ısı unsurunun yetersizliğinden 

dolayı yarım yanma oluyor bu nedenle bol duman çıkıyor.

3-2- Denge (Yayılma Safhası):

Denge safhasında yanmanın unsurları yeterli olup ideale 

yakın yanma gözleniyor. Genelde tam yanmanın söz konusu 

olduğu bu aşamada duman azdır, sıcaklık hızla 

yükselmektedir.

3-3- Sıcak Tütme (Korlaşma) Safhası:

Kapalı hacimde yangının oksijeni tüketmesi ile oluşur. 

Yangının son safhası olan sıcak tütme safhasında oksijen 

unsurunun yetersizliğinden dolayı yoğun duman vardır.
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4.  YANGIN TÜRLERİ:

4.1.  A Türü Yangınlar = Katı Madde Yangınları 

Yanıcı basit katı maddeler yangınıdır. (Mesela; odun, 

kömür, kağıt, ot, kumaş vb.) temel özellikleri kor 

oluşturmalarıdır. Bu tür yangınların temel söndürme 

prensibi soğutma, temel söndürme maddesi sudur. 

Kor bütün A sınıfı yangınlarda ısı vericidir. Bu yangınlara 

müdahale daha kolaydır. Yanan yüzeyin söndürücü 

madde ile kaplanması ve oksijenle ilişkisinin kesilmesi 

yeterli olabilir. Yangınların bazılarında kalan atık pamuk 

ve kömürde olduğu gibi içten yanmada olabilir. 
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Bu tür yangınların söndürülmesinde en etkili ve en çok

kullanılan söndürücü sudur. Bununla birlikte yangının

özelliğine göre soğutma etkisi yanında yüzeyi saracak

oksitleyici ortamla ilişkiyi kesmek oksijen

konsantrasyonunu düşürmek ve zincir reaksiyonlarını

kırmak şeklinde etki eden söndürücüler kullanılmaktadır.
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4.2 . B Türü  Yangınlar = Sıvı Madde Yangınları 

Yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. (mesela; benzin, benzol, 

makine yağları, laklar, yağlı boyalar, solvent, katran vb.). 

temel özellikleri korsuz, alevli yanmalarıdır. Bu tür 

yangınların temel söndürme prensibi boğma, temel 

söndürme maddesi köpük ve BC tipi Kuru Kimyevi 

Tozdur.
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Sıvı yanıcı maddeleri üç sınıfa ayırmak mümkündür:

Birinci sınıf yangınlarda  su ile     karışmayan sıvı 

yakıtlar petrol, benzin, yağlar, boyalar vb. Bunların özgül 

kütleleri sudan hafif olduğu için devamlı suyun üstüne 

çıkarlar ve yanmaları suyun üzerindedir. 

Bu tür yangınlarda zincirleme reaksiyonların kırılması ve 

yüzeyin oksitleyici ortamla ilişkinin kesilmesi yada 

seyreltme önemlidir. 
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İkinci sınıf ise katran, asfalt, gres gibi ağır yağların 
sebep olduğu yangınları içerir. Bunlarda da soğutma, 
boğma ve zincir reaksiyonlarının kırılması yönünde etkili 
söndürücüler kullanılır.

Üçüncü sınıf ise su ile karışabilen sıvı yakıtlardır,
alkoller gibi. Bunların sebep olduğu yangınları içerir.
Bunlarda da soğutma, boğma, konsantrasyonlarını
düşürme, zincir reaksiyonları kırmak için etkili
söndürücüler kullanılır.

Sıvı yangınlar için en ideal söndürücü köpüktür.
Fakat başlangıç ve küçük çaplı yangınlarda CO2 ve KKT
kullanılabilir.
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4.3.  C Türü Yangınlar : Gaz Yangınları 

Yanıcı gaz maddeler yangınıdır. (metan, propan, bütan, 

LPG, asetilen, havagazı, doğalgaz ve hidrojen vb.) 

Temel özellikleri patlamadır. Temel söndürme prensibi 

boğma, temel söndürme maddesi BC tipi Kuru Kimyevi 

tozdur.
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4.4  D Türü Yangınlar = Hafif Metal Yangınları 

Yanabilen hafif metaller yangınıdır. (Mesela; alüminyum, 

magnezyum, titanyum, zirkonyum, lityum, çinko, 

sodyum, potasyum ve kalsiyum vb.) Temel özellikleri 

korlu, alevsiz ve yüksek sıcaklıkta yanmalarıdır. Temel 

söndürme prensibi boğmadır. A,B,C türü söndürücüler 

faydasızdır. 

Su kesinlikle kullanılmamalıdır. Özel D tipi söndürme 

tozları kullanılır. D tozu bulunamadığında kuru kum ile 

örtülerek söndürülür.

D türü yanıcı maddelerin toz hali daha tehlikelidir.
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Yanıcı metal tozlarının hava ile uygun karışımları

tutuşma sıcaklığını yakaladığında güçlü patlamalara yol

açabilir. Bazı yanıcı metallerin aşırı yüksek sıcaklık

oluşturmaları suyun ve diğer yaygın söndürücülerin

etkisini yok eder.

Bazı yanıcı metaller su ile reaksiyona girerek Hidrojen ve

Asetilen gazları üretirler. Bu ise yangının daha da

artmasına ve patlamalara yol açar. D sınıfı yangınlar için

genel bir söndürme maddesi yoktur.
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Yanıcı metallerin her biri ile ilgili yangını kontrol

edebilecek özel söndürücüler vardır ve bunların işaretini

taşır. Bu söndürücü maddeler yanan metali örtmeye ve

yangını boğmaya yarar.
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5.  YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER  :

Yangın yerinde canlıları ve itfaiyecileri tehdit eden 

çok çeşitli ve büyük tehlikeler oluşur. Yangını birincil afet 

yapan ve itfaiyeciliği en riskli ve stres meslek haline 

getiren tehlikelerdir.  

Yangın için alınan bütün güvenlik önlemleri sürekli 

kontrol edilmeli ve her an kullanıma hazır tutulmalıdır. 

Yangın çıkışları ve merdivenleri her zaman açık 

olmalıdır. 
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Hortumlar takılı ve kullanıma hazır, sulu sistemde her an 

basınçlı suyu mevcut ve bakımlı olmalıdır. Yangın 

söndürme tüpleri dirsek hizasına ve kaçış yolları üzerine, 

kolayca alınabilecek şekilde asılmalı, arabalarda hemen 

torpido altına takılmalıdır. 

Yangın yerinde saniyelerle yarışıldığı hiçbir zaman 

unutulmamalıdır.   

Yangın yerindeki tehlikeleri dokuz başlık altında 

inceleyebiliriz.
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5.1. Yangının Safhalarındaki Tehlikeler : 

Yangının başlangıç, gelişme ve sonuç safhalarında ayrı 

ayrı davranış biçimleri ve tehlikeler oluşmaktadır. 

A.  Başlangıç Safhasında Alev Dili Tehlikesi ; Başlangıç 

safhasında Oksijen yeterli ama ısı yetersiz olduğundan 

tam yanma olmuyor. 
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Yarım yanmış gazlar sıcaklıklarından dolayı yükselip

dolaşırlarken, uygun oksijen + sıcaklık oranını buldukları

yerde kısa süreli olarak alev dili şeklinde yanıyorlar

(Flame-over). Başlangıç evresinde itfaiyeciler müdahale

ederken eğilerek, hatta çömelerek çalışmaları gerekiyor.

Çünkü yukarılarda her an bir alev dili şeklinde

yanabilecek yarım yanmış gazlardan oluşan duman

dolaşmaktadır. Böyle durumlarda da hava tüplü solunum

cihazı koruyucu görev yapmaktadır.
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5.1. Yangının Safhalarındaki Tehlikeler : 
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5.1. Yangının Safhalarındaki Tehlikeler : 
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5.1. Yangının Safhalarındaki Tehlikeler : 
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B. Denge Safhasında Bütün Eşyaların Birden 

Tutuşması Tehlikesi;

Denge safhasında ısı yeterli, oksijen yeterli, duman az

ve hemen hemen tam yanma oluyor. Yükselen sıcak

hava konveksiyonla odada dolaşarak bütün yanıcı

maddeleri tutuşma sıcaklığına yükseltiyor.

Bir anda tüm maddeler tutuşuyor (Flash-over).

İtfaiyecinin birden alevlerin ortasında kalma tehlikesi var.

Temkinli ve soğutarak ilerleme veya dışarıdan müdahale

gerekiyor.
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B. Denge Safhasında Bütün Eşyaların Birden 

Tutuşması Tehlikesi
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B. Denge Safhasında Bütün Eşyaların Birden 

Tutuşması Tehlikesi
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C. Sıcak Tütme Safhasında Yangın Patlaması Tehlikesi ;

Sobanın gece uyutulmasına benzeyen ve Korlaşma

Safhası da denilen bu safhada Isı yüksek, İlerleyen

yangın oksijeni azalttığından oksijen yetersiz, yarım

yanma yani sıcak tütme devam ediyor.

Odayı basınçlı bir şekilde bu yarım yanmış gazlar

dolduruyor. Kapı pencere açıldığında oksijen giriyor ve

oda patlıyor (Backdraft). Bu yangın söndürücüler için en

büyük tehlikedir.
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C. Sıcak Tütme Safhasında Yangın Patlaması Tehlikesi
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C. Sıcak Tütme Safhasında Yangın Patlaması Tehlikesi
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C. Sıcak Tütme Safhasında Yangın Patlaması Tehlikesi
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C. Sıcak Tütme Safhasında Yangın Patlaması Tehlikesi

İslerden kararmış camlar, alev azlığı, duman çokluğu,

kapının çok sıcak olması, aralıklardan puflayan duman

ve homurtular backdraftın habercisidir. İtfaiyeciler

backdraft öncesini tesbit etmeli, kapı ve pencereden

direk girmemeli, önce çatıdan gaz tahliyesi (Ventilasyon)

yapmalıdırlar.
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5.2 Yangının Büyüme Hızı:

Yangın geometrik olarak büyür. Başlangıcında bir bardak 

su ile söndürülebilecek bir yangın, ikinci dakikada bir 

kova su ile, üçüncü dakikada bir fıçı su ile ancak 

söndürülebilir. 

Buna karşılık itfaiyeci de çok hızlı olmak zorundadır.

İtfaiyeci, meşguliyeti ne olursa olsun ihbardan bir dakika

sonra hareket eden aracın içinde olacak, Dünya

standartlarına göre en geç beş dakika sonra yangın

yerine varmış ve hortum sermiş olacaktır.
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5.2 Yangının Büyüme Hızı:

Yangın yerinde de ani ve isabetli kararlar alabilecek ve çok

seri hareket edecektir.
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Yangının Büyüme Hızı Deneyi: Sıvılarda bu hız çok

daha fazla, gazlarda ise anlıktır.

Yangın için alınan bütün güvenlik önlemleri sürekli

kontrol edilmeli ve her an kullanıma hazır tutulmalıdır.

Yangın çıkışları ve merdivenleri her zaman açık

olmalıdır.

Hortumlar takılı ve kullanıma hazır, sulu sistemde her an

basınçlı suyu mevcut ve bakımlı olmalıdır. Yangın

söndürme tüpleri dirsek hizasına ve kaçış yolları üzerine,

kolayca alınabilecek şekilde asılmalı, arabalarda hemen

torpido altına takılmalıdır. Yangın yerinde saniyelerle

yarışıldığı hiçbir zaman unutulmamalıdır.
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5.3  Yangın Bileşenlerinin Yangının Yayılmasına Etkileri :

Yangın bileşenleri olan Yanıcı Maddenin cinsi, miktarı ve 

dağılımı, Oksijen veya havanın oranı, hava büyüklüğü, 

rüzgarın olup olmayışı ve Isı transferi gibi faktörler 

yangının yayılmasını etkilemektedirler.

A. Yanıcı Madde : . Yanıcı maddenin cinsine bağlı 

olarak; Alevlenme Kabiliyeti, Tutuşma Sıcaklığı, Nem 

Oranı, Yüzey Kütle Oranı, Isıl Değeri gibi karakteristik 

özellikleri yangının büyümesini ve yayılmasını etkileyen 

faktörlerdir. 
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B. Oksijen veya Hava :

Beşte biri oksijen olan hava, yangının büyümesini ve 

yayılmasını etkileyen en önemli faktördür. 

Yangın yerindeki Hava Büyüklüğü, Tabii Rüzgar ve 

Şiddetli Rüzgar varlığı, Oksijen Üreten Kimyasal 

Reaksiyonların olması, Yanıcı Madde - Oksijen Oranı 

gibi faktörler etkendir. 
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Oksijenin oranı yükseldikçe yanma hızı ve ısısı artar.

Birine normal hava diğerine saf oksijen verilen iki odun

yığını karşılaştırılırsa yanma hızının ve yanma ısısının

değiştiğini görebiliriz.

Rüzgâr belirli bir zaman biriminde ateşe daha fazla

oksijen verdiğinden körükleyici etki yapar. Şiddetli

rüzgarla yayılan yangınlar çok zor kontrol altına alınabilir.
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Yangının yayılmasında yangın odasının büyüklüğü de

önem taşır. Oda büyüdükçe oksijen oranı da artar.

Büyük odalarda (bodrum yangını-tiyatroda sahne yangını

gibi) yangın daha çabuk yayılır
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C. Isı Transferi 

5.4   Zehirli Gazların Oluşturduğu Solunum Zorluğu 

Tehlikesi :

Yangın yerinde meydana gelen ölüm olaylarının çoğu 

zehirli gazlar sebebiyle olmaktadır. Zehirlenme 

çoğunlukla soluma, nadiren de deriden soğurma yoluyla 

olur. 
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5.4   Zehirli Gazların Oluşturduğu Solunum Zorluğu 

Tehlikesi

Zehirli gazları tesirlerine göre üç gruba ayırabiliriz;

A.  1.Grup Zehirli Gazlar; Kendisi zehirli olmadığı halde 

bulundukları yerlerde oksijeni ittikleri için boğulmaya 

neden olurlar. 

Oksijen oranı % 16’ nın altındaki hava, insan vücudu için 

yetersizdir. Oksijenin dışındaki bütün gazlar bu açıdan 

zehirli kabul edilir. Bu gruba giren gazlar: Su Buharı, 

Azot, Asal Gazlar (Helyum, Neon, Argon, Kripton, 

Xenon), Hidrojen, Metan, Etan, Propan v.b. 
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1. grup zehirli gazların bulunduğu yangın yerlerine ancak 

ağır solunum cihazları (Hava tüplü) ile girilmelidir. Hafif 

solunum cihazlarının (filtreli maske) oksijen olmayan 

yerde hiçbir anlamı olmayacaktır.

Boğucu gazların tesiri altındaki odalar derhal 

havalandırılmalı, tesir altında kalan kazazedeler derhal 

temiz havaya çıkarılmalı, Rahat nefes alabilmeleri için 

yatırılmalı, kolu ve yakası gevşetilmeli ve oksijen 

verilmelidir. 
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Hayat belirtisi görülmeyen kazazedeye suni teneffüs

yaptırılmalı, vücut ısısını kaybetmemesi için üzeri

örtülmelidir. Yangın yerinde bulunması gereken

ambulansın önemi burada ortaya çıkmaktadır.
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B. 2. Grup Zehirli Gazlar;

Nefes yollarını tahriş ederler, göz ve deriye de zarar 
verirler. Bunlar asidik ve bazik gazlardır; Hidroklorik Asit 
(HCl), Nitrik Asit (HNO3), Formik Asit (HCOOH), Asetik 
Asit (CH3COOH), Propiyonik Asit (CH3CH2COOH), Klor 
(Cl2), Kızgın hava, Amonyak (NH3), Aminler (R-NH2), 
Hidrazin (H2N-NH2), Azotdioksit (NO2), Azot Monoksit 
(N2O), Kükürtdioksit (SO2) v.b. 

2. grup zehirli gazların bulunduğu yangın yerlerine de 
her ihtimale karşı yine hava tüplü solunum cihazları ile 
girilmelidir. 

Aynı ilkyardım işlemlerine ilaveten kazazedenin yüzü 
gözü yıkanmalıdır. Tıbbi tedaviye gönderilmelidir. 
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C. 3. Grup Zehirli Gazlar;

Kana, sinir sistemine ve hücrelere tesir ederler. Bu gruba 

giren gazlar; Karbon Monoksit (CO): Hemen her 

yangında ortaya çıkar. Kan zehiridir. 

Akciğerlerden hücrelere oksijen taşıyan hemoglobinle 

birleşerek karboksi hemoglobin kompleksini oluşturur. 

Kandaki oksijen taşıyıcı yok edilmiş olur. Hidrojen 

Siyanür (HCN) benzer şekilde kompleks yapmaktadır. 

Kükürt Karbonat (CS2) ve Hidrojen Sülfür (H2S) sinir 

zehiridirler. 
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Merkezi sinir sistemini tahrip edip ölüme neden olurlar. 

3.grup zehirli gazların bulunduğu yangın yerlerinde 

düşük dozajlarda özel filtreli maskeler kullanılabilirse de 

her ihtimale karşı hava tüplü solunum cihazları 

kullanılmalıdır. 

CO zehirlenmesi ile kandaki hemoglobinin 2/3 ‘ünde 

dönüşüm olmuşsa, artık kazazedeye saf oksijen 

vermenin bile hiçbir faydası olmayacaktır.
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5.5.  Yüksek Sıcaklık Tehlikesi:

Yangın yerinde sıcaklık çok hızlı bir şekilde yükselir. 

Sıcaklık 5 dakika sonra 555 oC, 10 dakika sonra 660 oC, 

15 dakika sonra 720 oC, yarım saat sonra 820 oC

olmakta, bir saat 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. 
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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, 120 oC sıcaklığa 15 dakika, 143 oC

sıcaklığa 5 dakika, 177 oC sıcaklığa ise 1 dakika 

dayanabilir. 
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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.
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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. 

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.
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5.6.  Patlama Tehlikesi : 

Yangın yerindeki en büyük tehlikelerden biri de patlama 

tehlikesidir. 

A. Fiziksel Patlama; Yangın yerinde içinde yanıcı gaz 

olsun olmasın bütün basınçlı kaplar fiziksel patlama 

tehlikesi oluştururlar. 

Yangın söndürme tüpleri, deodorantlar, düdüklü tencere, 

LPG tüpleri içlerindeki gazın artan sıcaklıkla genleşmesi 

sonucu, çeperlerin taşıyabileceği basıncı aştığında en 

zayıf yerinden, genellikle ısındığı taraftan patlar.

Dış kabı aksi istikamete doğru şarapnel tesiri ile fırlar. 

Tüpler soğutulduktan sonra yangın mahallinden 

çıkartılmalıdır. 
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B. Kimyasal Patlama;

Yangın yerinde patlayıcı maddeler olabilir. Isı ve ateşin

ulaşması sonucu patlama meydana gelir. Yanıcı gazların

alt ve üst patlama sınırları vardır. Kapalı hacimde var

olan veya açığa çıkan yanıcı gazların konsantrasyonu bu

patlama sınırları arasına ulaşırsa en ufak bir kıvılcımla

bile oda patlaması meydana gelir.
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B. Kimyasal Patlama

Tablo 5.1: Bazı yanıcı gazların alt ve üst patlama sınırları;
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YANICI GAZ ADI
ALT VE ÜST PATLAMA SINIRLARI

[%HACİM]  LEL - UEL

LPG 2,3 - 9,6

DOĞALGAZ 5 - 15

HAVAGAZI 4 - 40

HİDROJEN 4 - 75,6

ASETİLEN 1,5 - 82

KARBON MONOKSİT 12,5 - 74

KÜKÜRT KARBONAT 1 - 60
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C. Yangın patlaması; Oda içindeki yarım yanmış, basınçlı 

ve yüksek sıcaklıktaki gazların odaya oksijen girmesi 

sonucu patlaması . 

109



www.ilkmak.com

5.7 . Çökme Tehlikesi :  

Yangın yerinde çökme tehlikesi ile sık karşılaşılır. 

Çökmeyi kullanılan malzeme ve yapı cinsi önemli ölçüde 

belirler. Yapı malzemeleri olarak ; ağaç, döküm, çelik, 

taş ve tuğlayı inceleyebiliriz. 

Ağaç; esnekliği, çekme mukavemeti, ısıl yalıtkanlığı ve 

yüksek basınç dayanıklılığı nedeniyle avantajlıdır. Ayrıca 

çökme öncesinde çatırdaması itfaiyeciler için uyarı 

niteliği taşır. Yanıcı olması nedeniyle taşıma gücünü 

tehlikeli bir şekilde kaybeder. Özellikle çatılarda, bağlantı 

noktalarında yanma olursa çökme oluşur. 
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Döküm; sıcaklığa karşı çok ılımlı davranır. 4OO °C 
sıcaklıktan sonra döküm çeliğe nazaran daha az olarak 
taşıma gücünü kaybetmeye başlar. 

1100 °C sıcaklıkta ise herhangi bir dış değişiklik göstermeden 
taşıma gücü tamamen ve ani bir şekilde kaybolur. Bu olay 
ısınmış yapı malzemelerinin ani soğumasına neden olabilecek 
şekilde su sıkılması durumunda daha düşük derecelerde de 
gerçekleşir. 

Çelik; çok yüksek ısı iletimine sahiptir. Isınma durumunda 
gerilme sınırını çok kolay aşabilir. Gerilme sınırı aşıldığında 
gerilme esnekliği kaybolur. Ve kalıcı şekil değişmeleri 
meydana gelir. 
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Çok zayıf olan ve basınç altında bulunan yapı kısımları

yüksek sıcaklıklarda ortadan katlanır. Basınç altındaki

parçalar ise uzar ve birleşim noktalarında değişiklikler

meydana getirir.

Bu durumda bütün konstrüksiyonu ve çevirme

duvarlarını yıkabilecek güçte kuvvet meydana gelir.

Çelik, sıcaklık yükseldikçe sağlamlığını ve taşıyıcılığını

kaybeder.
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Taş; yangın durumunda çok olumsuz davranır. Tabii 

taşlar serttir. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir. Isı 

iletme oranları çok düşüktür. Isınan taşların içinde bulunan 

Kuvars(SiO2) kristalleri diğer parçalar gibi genleşemediği 

için özellikle ani soğumalarda maddenin değişikliğine yol 

açar. 

Granit soğutma suyu ile karşılaştığında cam gibi çatlar. 

Tuğla ve Briket; Sıcaklığa karşı tutumları daha iyidir. Bu 

malzemeler imal edilirken yüksek sıcaklık altında 

pişirildiklerinden ısıya karşı mukavemetlidirler. Bu suni 

taşlar ateşe dayanıklı yapı malzemeleri olarak kulanım 

alanları bulur. Ayrıca ateşe çok dayanıklı refrakter tuğlalar 

yüksek sıcaklık işlemleri için kullanılmaktadır.
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Çökmenin birinci sebebi, yüksek sıcaklıktan dolayı yapı 

malzemelerinin taşıma gücünün zayıflamasıdır; Ahşap 

binalarda; direk, bağlantı ve kirişlerin yanması sonucu, 

betonarme binalarda kolan ve kirişlerdeki demirin 

yumuşaması ve taşıyıcı özelliğini kaybetmesi ile, 

betonun 500 o C sıcaklıktan sonra tozlaşması ve 

ayrışması ile çökme oluşur. 
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Çökmenin diğer sebebi ise çeşitli nedenlerle oluşan

basınç ve kuvvetlerdir; Taşların iç gerginlik sonucu

çatlaması ile, Isıdan dolayı oda hacminin genişlemesi ve

uzama, gerilme ile, patlamadan dolayı gelen yüksek

basınç ile, uzun süre sıkılan söndürme suyunun

oluşturduğu fazla ağırlık ile ve su emici maddelerin

şişerek oluşturduğu kuvvetlerle yan duvarları yıkması

sonucu çökme oluşur.

Çökmeye karşı kişisel koruma tedbiri itfaiye miğferidir.

Tehlikede bulunan ekipler derhal geri çekilmelidir.
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5.8. Elektrik Tehlikesi :

Yangın yerindeki elektrik kaçağı itfaiyeciyi tehdit eden en 

büyük tehlikelerdendir. İtfaiyecinin en büyük silahı sudur 

ve su da elektriği iletir. Dolayısıyla su sıkarken çarpılma 

ve ayrıca dokunarak çarpılma tehlikesi vardır. 

Elektrik kurumu tarafından aksi belirtilmedikçe tüm teller 

ve metal kısımlar elektrikli olarak kabul edilmelidir. 

Sarkan kablo, metal gaz, su ve kalorifer boruları ve 

demir çitlerden uzak durulmalıdır. 
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Yangın yerinde önce elektrik şalteri indirilerek veya 

sigorta sökülerek, mümkün değilse elektrik kurumundan 

yardım istenerek elektrik kesilmelidir. 

Bu arada elektrik kesildiği için gündüz penceresiz 

odalarda ve zemin altındaki katlarda, gece tüm yangın 

yerinde gizli karanlık tehlikesi oluşur. Bu nedenle el 

feneri bulundurulmalıdır. 
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Elektriğin Tehlike Sınıflandırması;
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0-65 volt
Tehlikesizdir. İnsan vücudu bu gerilime 

dayanabilir.

66-1000 volt Tehlikeli Alçak Gerilim

1001 volt ve üzeri Tehlikeli Yüksek Gerilim
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Elektriğe Müdahalede Mesafe;

119

Müdahale Maddesi Alçak Gerilim İçin (metre) Yüksek Gerilim İçin (metre)

CO2 1 5

KKT 1 5

Su (Yağmurlama) 1 5

Su (Direkt) 5 10
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Elektrik tehlikesi tehdidi altındaki yangın yerlerinde kuru 

elbise ve yalıtkan eldiven ile çalışılmalıdır. Kazazedeye 

dokunmak hatta yaklaşmak bile tehlikeli olabilir. Önce 

elektrik kesilmeli, kesilemiyorsa kuru odun, kuru elbise 

gibi tamponlar aracılığıyla kazazede elektrikli kısımdan 

uzaklaştırılmalıdır.
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5.9 Kimyasal Tehlikesi : 

Yangın yerinde tehlikeli kimyasal maddeler bulunabilir. 

Tehlikeli kimyasal maddelerin çoğunluğunu tahriş edici 

kimyasal maddeler oluşturur. Bunlardan gaz olanlar 

5.bölümde 2.grup zehirli gazlar bahsinde anlatılmıştı. 
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A. Su İle Reaksiyona Girerek Yanıcı Gaz Üreten

Maddeler;
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B.. Zehirleyici Kimyasal Maddeler;
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C. Radyoaktif Maddeler;
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D. Tahriş Edici Sıvı Kimyasal Maddeler;
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6 . İŞYERLERİNDE YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ :

6.1 Yangın Güvenlik Önemi:

Son yıllarda şehir içinde bina,kat ve araç sayısının 

artması,şehir sınırlarının genişlemesi,topluma açık 

olarak kullanılan yüksek binaların çoğalması İtfaiye’nin 

yangın yerine ulaşımı ve müdahalesini güçleştirmektedir.

Bu nedenle işletme ve diğer tüm binalarda yangın 

güvenlik önlemi alınmasının önemi artmıştır. Can 

kaybının meydana geldiği yerlerde yangın güvenlik 

önlemlerinin yetersiz olduğu veya hiç alınmadığı 

gözlenmektedir. 
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İşletmeler ve diğer binalarda alınması gerekli önlemler 2 

ayrı grupta incelenir.

A.   Aktif Yangın Güvenlik Önlemleri : 

Çıkabilecek muhtemel bir yangına müdahale etmek 

amacıyla bulundurulan müdahale ve kişisel korunma 

araç ve malzemesi ve bu konuda eğitilmiş personeli 

kapsamaktadır.      
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Muhtelif kapasitede olmak üzere elde taşınabilen veya 

arabalı tipte yangın söndürme cihazları mevcuttur .   

Bina yüksek bina kapsamına giriyorsa her 100 m2 alan 

için 1 adet yangın söndürme cihazı düşünülecektir.

Binalarda bulundurulacak yangın söndürme cihazları 

TSE markalı olacaktır.TSE işareti,üretici firma ve üretim 

seri nosu cihaz üzerine soğuk damga ile işaretlenmiş 

olacaktır.
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A.1 -YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI :
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Yeni alınacak cihazların standarda uygun üretimine izin 
veren TSE belgesi üretici firma tarafından alınmış olacak 
ve cihaz satışı sırasında kişi veya kuruluşa ibraz 
edilecektir.Belgenin periyodik olarak vizesi yapılmış 
olacaktır.

Satıcı firma yeni alınan cihazlara 2 yıl garanti 
verecektir.Cihazlar her 6 ayda bir ücretsiz olarak üretici 
firma tarafından kontrol edilecek ve cihaz üzerine kontrol 
edildiğini belirten etiket yapıştırılacaktır.Cihazın tekrar 
dolumu 2 yıl sonunda ücretli olarak yetkili firmalar 
tarafından yapılacaktır.
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Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımı TS 

11748 sayılı “ Yangın Söndürme Tüplerinin Periyodik 

Kontrol ve Bakımı “ standardına uygun olarak dolum ve 

bakım yapma yetkisine sahip firmalar tarafından 

yapılabilecektir.
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Bu yetki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile TSE tarafından 

verilmektedir.Yangın söndürme tüpleri 5 yıl sonunda 

hidrostatik basınç testine tabi tutulacaktır.

Söndürme maddesine göre 5 ayrı çeşit yangın söndürme 

cihazı bulunmaktadır.
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A.1.1 - ABC ve BC tozlu Yangın Söndürme Cihazları
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ABC tozlu yangın söndürme cihazları içinde katı,sıvı ve 

gaz yangınlarını söndürme özelliğine sahip söndürme 

tozu bulunmaktadır.ABC tozu TS 5684 sayılı standarda 

uygun olmalıdır.

BC tozlu yangın söndürme cihazları içinde ise sıvı ve 

gaz madde yangınlarını söndürme özelliğine sahip toz 

bulunmaktadır.BC tozları TS- 5156 veya TS-6042 sayılı 

standartlara uygun olmalıdır.

134



www.ilkmak.com

A.1.2 - Karbon dioksitli Yangın Söndürme Cihazları (CO2)

Yüksek basınçlı tüplerdir. 57 Bar basınçta sıvı halde 

doldurulur. Tüpler TS-1519/ 12-13’e CO2 ise TS-11339’ 

a uygun olmalıdır.CO2 % 99.5 saflıkta olmalıdır 

Karbondioksit tüpleri sıvı ve gaz madde yangınlarında ve 

elektrikli cihaz ile pano yangınlarında kullanılmaktadır. 

Elektrik yangınlarında uygun mesafe bırakılmalıdır.
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A.1.3.   Halojen’li Yangın Söndürme Cihazları

İçinde Klor.Brom,Flor gibi halojenlerin bulunduğu 

Halokarbon maddelerinin yangın söndürme özelliği 

nedeniyle özellikle kuru toz ve karbondioksitin vereceği 

zararı önlemek amacıyla elektronik cihaz ve diğer 

yangınlarda kullanılmak üzere tasarlanmış yangın 

söndürme cihazlarıdır.

138



www.ilkmak.com

A.1.4.  Köpüklü  Yangın Söndürme Cihazları

Sıvı madde ve bazı katı madde yangınlarında kullanılmak 

üzere el ve arabalı tipte üretilmiş cihazlardır.

İçinde sentetik türde AFFF tipi köpük konsantresi ve yeterli su 

bulunmakta olup karışım azot gazı ile basınçlandırılmaktadır. 

Cihazda üstünde delikler bulunan özel köpük lansı

kullanılmakta ve köpük oluşumu sağlanmaktadır.
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6 .   PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI 

Küçük yangınlar için az miktarda yanabilir madde içiren

bölümler ,bürolar ,dershaneler de oluşabilecek

yangınlarla az miktarda sıvı içeren yada iyi korunmuş

yakıt depolarının bulunduğu B sınıfı yangınları içerir.

Orta büyüklükteki yangınlarda ,yanabilir maddeler daha

fazla olmakla birlikte yangının yayılma eğilimi az olacak

şekilde dağılım gösteren yangınlardan daha büyük

oranda yanabilir madde içeren bölümler , işyerleri ,

garajlar , galeriler , tamir atölyeleri v.b. yerlerdeki

yangınları içerir.
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A.2.    SULU  SÖNDÜRME  SİSTEMLERİ

Oluşan yangınların başlangıç sırasında yangın 

söndürme cihazları ile söndürülememesi ve ortamdaki 

ısının yükselmesi halinde suyun soğutma özelliğinden 

faydalanarak yapılan söndürme işleminde kullanılan 

sistem ve techizatı ifade etmektedir.
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A.2.1. Yangın Dolapları :
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Yangın dolapları içinde kullanılan hortumlar TS-9222 

sayılı standarda,bağlantı rekorları ise TS-2212 

standardına uygun olmalıdır.

Profesyonel yangına müdahale personelinin bulunduğu 

veya geniş alana sahip ve yangın yükü fazla olan bina ve 

tesislerde içinde yassı tipte bez hortum bulunan yangın 

dolapları tercih edilmelidir.Bulundurulacak hortum 1-20 

metre uzunluğunda ,yassı tipte genişliği 85 mm ve çapı 

52 mm olmalıdır. 
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Normal halde hortumda su yoktur,hortum tamamen 

açıldıktan sonra tesisatı besleyen ana vana açılarak su 

girişi sağlanır.

Yangın dolapları binanın her katında veya yangın 

duvarları ile bölünmüş her bölüm içinde aralarındaki 

uzaklık 30 metreden fazla olmayacak şekilde ve her 500 

m2 ye bir adet isabet edecek şekilde tesis edilecektir.

Yanıcı madde ile çalışan işyerlerinin alanı 500 m2 den 

büyük olması halinde yangın dolabı yapılacaktır.
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Ancak ,Eğitim kurumları,yuva ve kreşler, hastaneler,

huzurevleri, resmi binalar,sinema ve tiyatrolar, spor

salonları, oteller, işhanı ve merkezleri, yüksek binalar,

tehlikeli madde depolarının kullanım alanı 500 m2 den

küçük olsa dahi her katına yangın dolabı yapılacaktır.
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A.2.2.  Hidrant Sistemi  :

Bir bölgenin yangın riski dikkate alınarak 

cadde  ve sokaklarda veya büyük işyeri ve 

topluma açık binaların dış kısımlarında tesis 

edilir. 
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İçinde basınçlı su bulunmakta olup hortum takılarak

yangına müdahale ve araçlara su temini amacıyla

kullanılan tesisatlardır. Cadde ve sokaklardaki hidrantlar

Su şehir şebekesine bağlıdır.

Fabrika ve topluma açık binalarda yapılacak hidrant

sisteminde 2000 litre/dak debide 60 dakika yetecek

sürede su rezervi bulunmalıdır.

147



www.ilkmak.com

A.2.3.    Sulu Springler Sistemi :

148

Sulu springler sistemleri , kişilerin sürekli olarak bulunmadığı, 

1000 m2 den daha geniş bağımsız alana sahip ve yangın yükü 

ve riskinin yüksek olduğu depo ve işyerlerinde,topluma açık 

yerlerde ve yüksek binalarda tesis edilme zorunluluğu 

bulunmaktadır
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A.2.4.  Su Kaynağı  :

Bina iç ve dış kısmında yapılacak tüm sulu söndürme 

sistemleri yeterli kapasitedeki su kaynağına bağlı 

olmalıdır. 

Su akışı varken binanın en kritik noktasındaki statik 

basınç 6 bar olacak   ve 500 litre/dak debide   30 dakika 

karşılayacak şekilde yangın hattını besleyen su rezervi 

olmalıdır..

Yangın su rezervi yerüstü veya yer altı depolar şeklinde 

tesis edilmektedir.

149



www.ilkmak.com

A.3 . KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEM VE 

TECHİZATLARI :

B türü yanıcı sıvıların üretildiği, depo edildiği veya

kullanıldığı yerlerde meydana gelebilecek yangınlarda

su,karbondioksit ve kuru toz gibi söndürücü maddelerle

söndürülmesi zor veya imkansız olduğu hallerde en etkili

söndürücü madde köpüktür. Köpük manuel veya

otomatik şekilde uygulanmaktadır.
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A.3.1   Monitör

Monitörler çok fazla miktardaki suyu uzak

veya çok yüksek yerlere püskürtmek için

kullanılan en özel cihazlardır. Max. 200

metre mesafeye 6000 lt/dak kapasitede su

işlenebilmektedir.

Monitörler sabitlenerek su akımını sürekli

olarak yangının hadefine ulaştırır veya

manuel olarak görevli personel tarafından

çevrilerek hedef değiştirilir.
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A.4.GAZLI  SÖNDÜRME SİSTEMLERİ ( CO2 ,FM-200, 

İNERGEN, NAFS3 )

Binalarda kapalı hacimler içindeki yangınlarda su,kuru 

toz gibi söndürücü maddelerin cihaz ve sistemlere 

vermiş olduğu olumsuzluk nedeniyle hem yangının 

söndürülmesi hemde bölüm dahilindeki cihaz ve 

sistemlerin korunması amacıyla dizayn edilen 

sistemlerdir.
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İnsanların tamamen hacım dışına çıkmasından sonra

boşaltılacak gazın söndürme yapabilmesi için hacim

büyüklüğüne bağlı olarak gaz miktarı hesap edilmektedir.
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A.5.   EĞİTİLMİŞ  YANGIN PERSONELİ :

Topluma açık yerlerde,çok sayıda personel çalıştıran 

işyerlerinde yangın konusunda eğitilmiş personel 

bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre

Binada mevcut toplam personelin 1/20 sinin yangın 

konusunda eğitim alması gerekmektedir.

Bu personelin bir yangın halinde yangına müdahale 

ederken kullanacağı kişisel koruyucu kıyafet,cihaz ve 

malzemenin toplu ve düzenli şekilde bulunacağı yangın 

istasyonları yangından zarar görmeyecek bir yerde tesis 

edilmelidir.
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A.6.  YANGIN İSTASYONLARI

Yangın İstasyonu içinde yangın ekibindeki personel 
sayısına yetecek kadar aşağıdaki koruyucu malzemeler 
bulunmalıdır.

 Yangına dayanıklı elbise

 Siperlikli baret

 Ön kısmı çelik takviyeli çizme

 Eldiven

 Emniyet kemeri

 Kurtarma ipi

 İtfaiye baltası

 Komple temiz hava solunum cihazı

 El feneri
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Bunların dışında aşağıdaki malzemeler yeterli sayıda 

bulundurulmalıdır.

 Hidrant anahtarı

 Kazma,balta,kürek,kanca

 Yangın battaniyesi

 Çıkabilecek yangın türüne göre yangın söndürme cihazı

 Musluklu lans,köpük lansı,köpük melanjörü ve köpük 

deterjanı

 B ve C tipi yangın hortumu 
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PASİF  ÖNLEMLER

Yangın çıkmasını engelleyen, geciktiren veya çıkması 

halinde erken farkedilmesini sağlayan ve yangın 

sırasında binada bulunanların tahliye edilmesini 

kolaylaştıran önlemlerdir.
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B.1.  BİNA  YAPISI

Binalar yangına dayanıklı malzemeden yapılmalı veya 

dayanıklı olmayan malzeme yangına karşı koruyucu hale 

getirilmelidir.Bina taşıyıcı sistemleri yangında insanların 

tahliye veya söndürme işlemi sırasındaki yeterli bir 

zaman süre içinde sağlam kalacak şekilde hesap 

edilerek tesis edilmelidir.

Binalarda kullanılacak malzemeler yanıcılık özelliklerine 

göre sınıflandırılmıştır ( Tablo 1)

İş  yerlerinde bir giriş kapısı  bir de çıkış kapısı inşa 

edilmelidir. 
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B.2.BÖLÜM KAPILARI  VE YANGIN BÖLMELERİ

Geniş alana sahip binaların topluma açık yer olarak 

kullanılmaları halinde 1250 m2 yi, diğer binalarda ise 

2500 m2 yi aşmayacak şekilde yangın bölmeleri 

yapılmalıdır.Her bölüm arasında yapılacak duvarlar çatı 

veya tavan seviyesine kadar olmak üzere yangına 90 

dakika dayanıklı olmalıdır.

Bölümler arasında kapı veya pencere olması gerekiyorsa 

bu açıklıklar yangına en az 45 dakika dayanacak 

malzemeden olmalı,kapılar açıldıktan sonra otomatik 

olarak kapanacak şekilde dizayn edilmelidir.
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B.3. ISI YALITIMI : (Yangına Dayanıklı Malzeme İle 

Kaplama,Özel Boya İle Boyama )

Bina yapılırken kullanılan taşıyıcı sistem 

elemanları,bölme duvarları,yangın kapıları ısıya karşı 

dirençli uygun malzemeden yapılmalı veya dayanıklı 

olmaması halinde ısı geçirgenliği bulunmayan uygun 

malzeme ile kaplanmalıdır.
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B.2.BÖLÜM KAPILARI  VE YANGIN BÖLMELERİ

Ahşap veya çelik taşıyıcı sistemler ve örtü malzemesi

yangına dayanıklı özel boya veya vernik ile boyanarak

yangına karşı direnci arttırılmaktadır. Isı karşısında

yüzeyde bulunan boya şişerek kömürleşmekte ve

yüzeyini kapladığı malzemeyi yangına karşı

korumaktadır.
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B.4 HAVALANDIRMA KANALI DAMPERİ VE TESİSAT 

ŞAFTI İZOLASYONU

Binalarda bulunan havalandırma sistemi kanalları bina 

bölüm ve katları arasından geçerek bölümlerin temiz 

hava ile beslenmesini veya ısıtılmasını sağlar.Ancak bu 

kanallar bir bölümde çıkabilecek yangında oluşan 

duman,kıvılcım gibi olumsuz ürünlerin başka bölüm ve 

katlara kolayca taşınmasına ve yangının yayılmasına 

sebep olmaktadır.

Karabük Üniversitesi İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Eğitimleri 

Koordinatörlüğü
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B.4 HAVALANDIRMA KANALI DAMPERİ VE TESİSAT 

ŞAFTI İZOLASYONU

Aynı havalandırma santralı ile birden fazla mahallin 

havalandırması yapılıyorsa bölümler arası geçişlerde 

kanal içine yangın halinde otomatik olarak kapanan 

yangın damperleri takılmalıdır.

Topluma açık yapılarda kanal içine takılan damperlere 

kumanda eden duman dedektörleri takılması zorunludur.

165



www.ilkmak.com

Binaların elektrik veya sıhhi tesisat şaftları ,havalandırma

kanalları gibi yangının yayılmasına sebep olmaktadır.Bu

nedenle şaftların kat geçişlerindeki boşluklar uygun

izolasyon malzemeleri ile kapatılarak yangının yayılması

önlenmelidir.
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B.5. DUMAN  TAHLİYESİ  :

Genellikle alışveriş veya eğlence amaçlı olarak yapılmış

tek hacimli Atrium tipi binalarda insan yoğunluğunun çok

fazla olması nedeniyle meydana gelebilecek bir

yangında oluşacak dumanın vereceği olumsuzluğun

giderilmesi amacıyla dumanın tahliye edilmesi

gerekmektedir.
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Bu nedenle binanın çatı kısmına otomatik veya manuel

olarak açılabilen duman tahliye baca veya kapakları 

yapılmalıdır.

Topluma açık tüp binaların yangın kaçış yolu ve 

merdivenlerine duman tahliye bacaları yapılmalı ve bu 

bacalar doğal çekiş ile veya yangından etkilenmeyen 

kesintisiz güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.
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B.6.İHBAR VE ALARM SİSTEMLERİ   :
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Bütün eğitim kurumları,ahşap özellik gösteren binalar,

yuva ve kreşler, hastaneler, huzur evleri, resmi binalar,

sinema ve tiyatrolar ,spor salonları, otel ve pansiyonlar ,

işhanı ve merkezleri, toplu iş yerleri, endüstriyel tesisler ,

kapalı kullanım alanı 500 m2 den büyük her türlü

alışveriş merkezinde yangın ihbar ve alarm sistemleri

tesis edilmelidir.
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B.6.1 Manuel İhbar Butonları  :

Yangını ilk gören kişinin binada bulunan diğer kişileri 

uyarması ve zaman kaybetmeden yangına müdahale ve 

kişilerin tahliye edilmesini sağlıyan ihbar sistemidir.Buton 

üzerindeki cam veya plastik malzeme darbe ile kırılarak 

butona basılır ve sistemde bulunan korna ile sesli olarak 

alarm verilir.

Binada otomatik yangın kontrol paneli bulunması 

halinde sistem panele bağlanarak yangın halinde alarm 

dışında diğer sistemlerin harekete geçmesini 

sağlamaktadır.Bina içinde ihbar butonuna ulaşım 30 

metreyi geçmemelidir.
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B.6.2. Otomatik  Duman,Isı ve Gaz Dedektörleri :

Topluma açık yer olarak kullanılan binalarda, otel ve 

pansiyon gibi yatılan yerlerde,alışveriş ve eğlence 

merkezlerinde, müzelerde, 1000 m2 den daha geniş 

müstakil alana sahip işyeri ve depolarda otomatik olarak 

algılama yaparak kontrol paneline ikaz veren ve yangının 

erken fark edilmesini sağlayan ve bunun sonucu zaman 

kaybetmeden müdahale ve tahliye işleminin yapılmasını 

kolaylaştıran algılama  ve ihbar sistemi yapılması 

zorunludur.
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Optik dedektörlerinde.Dedektör içine giren duman 

partikülleri ışığı emerek yok etmektedir.Bu tip dedektörler

beyaz duman ve daha büyük partüküllere karşı 

duyarlıdır.

Işın tipi dedektörlerde İnfrared ışık vericisi ve bunu 

algılayan alıcı bulunmaktadır. Menzili 100 metreye kadar 

olabilir.Çok geniş alanlı ve yüksek tavanlı binalarda diğer 

tip dedektörlerin uygulama zorluğundan dolayı bu tip 

dedektörler tesis edilmektedir.

173



www.ilkmak.com

Sabit sıcaklık  dedektörleri –20  ile +90 derece sıcaklık 

aralığında çalışmaktadır.Belirlenen sıcaklığa ayarlanmış 

dedektörler istenilen sıcaklığa ulaşıldığında panele alarm 

vermektedir.Bu tip dedektörler mutfak,kazan dairesi veya 

yüksek ısıda çalışan işyerlerinde tercih edilmektedir.

Sıcaklık artış hızı dedektörleri Ani sıcaklık artışını 

algılayacak şekilde üretilmişlerdir.Yangını çok hızlı 

şekilde algılayabilmektedir.Bu tip dedektörler duman 

dedektörlerinin kullanılmasına uygun olmayan dumanlı 

ve tozlu ortamlarda kullanılmaktadır.
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Alev dedektörleri Ultraviyole veya İnfrared ışınlarını 
algılar Doğrudan yangını gören dedektör tipidir.Bu tip 
dedektörler seçilirken direkt güneş ışığından etkilenmesi 
önlenmelidir.

Duman dedektörleri Isı dedektörlerine göre daha önce 
algılama yaparak ihbar verirler ancak yanlış ihbar verme 
olasılığı yüksektir.

Bu nedenle bu tip dedektörler tozlu,nemli ortamlarda , 
soğuk hava depolarında, mutfak ve kazan dairelerinde, 
egsoz gazı çıkaran endüstri tesislerinde ve buhar 
çıkaran yerlerde kullanılmamalıdır.
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Gaz dedektörleri Yanıcı,zehirli gaz veya kolay

buharlaşan yanıcı sıvıların üretildiği, depo edildiği,

kullanıldığı yerlerde oluşabilecek gaz veya buhar

kaçakları sonucunda herhangi bir nedenle oluşacak

kıvılcım ile parlama ve patlama tehlikesini önlemek

amacıyla kullanılmaktadırlar.

Ortamda bulunacak gaz veya buharlara kalibre edilmiş

gaz dedektörleri kaçak sırasında algılama yaparak gazın

tehlike sınırında bulunduğunu ikaz eder.
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B.6.3. Yangın  Kontrol  Paneli  :

Binanın yapısı ve kullanım özelliğine göre seçilerek tesis 

edilecek dedektörler bir kontrol paneline bağlı olarak 

çalışmaktadırlar. Kontrol paneli bina içinde günün 24 

saati sürekli çalışan personelin bulunduğu yerde tesis 

edilerek sürekli olarak kontrol sağlanmaktadır. 

Dedektörden alınan ihbar sonucunda sesli ve ışıklı 

şekilde alarm vermektedir. Ayrıca sisteme bağlı olması 

halinde otomatik söndürme sistemini harekete geçirir, 

normal havalandırma sistemini durdurur,pozitif 

havalandırmayı  ve kirli hava emiş sistemini çalıştırır. 

Asansörlerin zemine inerek kapılarını otomatik olarak 

açmasını sağlar.
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Yangın  Kontrol  Paneli
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B.7. TAHLİYE   SİSTEMLERİ

B.7.1  Kaçış  Yolları:

Kaçış yolu ,binalarda herhangi bir noktadan yer 

seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan devamlı ve 

engellenmemiş yolların tamamıdır. 

Müstakil hacimlerden çıkış, her kattaki koridor ve benzeri 

geçitler, kattan çıkış, zemine ulaşan merdivenler, zemin 

katta bina dışına açılan yollar ve bina dışı bölgeleri kaçış 

yoluna dahildir.
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Kaçış yolları yangına enaz 60 dakika dayanıklı bölmeler ile 

ayrılmalıdır.

Kapılar kaçış yönüne doğru açılmalıdır.

Bir hacimden kaçış yoluna uzaklık en çok 30 metre olmalıdır.

Kaçış yolları en az 120 cm genişliğinde olmalıdır.

Topluma açık ve yüksek binalarda biri korunmamış olsa dahi 2 

ayrı kaçış yolu bulunmalıdır. 

Kaçış yollarında yanıcı malzeme bulunmamalı,dumandan 

arındırma sağlanmalıdır.

180



www.ilkmak.com

B.7.2.  Yangın  Merdivenleri :

Yangın halinde binada bulunanların güvenli şekilde 

tahliyesinde kullanılmak üzere tasarlanmış 

merdivenlerdir.Yangın merdivenleri tahliye sırasında 

kullanılan kaçış yollarının bir parçasıdır.

Konut,büro,işyeri ve topluma açık yer olarak kullanılan 

binaların hangisinde yangın merdiveni yapılması 

gerektiği Yangından Korunma Yönetmeliğinin ilgili 

maddesinde belirtilmiştir.
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ŞEKİL 14
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Yangın merdiveni binanın çatı veya teras 

kısmından başlayarak cadde,sokak veya 

bahçe seviyesine kadar süreklilik 

gösterecektir.

Tamamen bina içinde yapılacak kapalı tip 

yangın merdivenlerinde havalandırma 

bacaları tesis edilecektir.

10 kattan daha yüksek binalarda 

yapılacak yangın merdiveni kapalı tipte 

olacaktır.
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Tamamen bina dışındaki çelik merdivenler 7 kata kadar 

yüksek binalarda yapılabilecektir.Bu tip merdivenler ile 

bina dış yüzeyindeki kapı veya pencerelerden 3,5 metre 

mesafe bırakılacaktır.

Topluma açık veya yüksek binalardaki bina içi kapalı tip 

yangın merdivenlerinde merdiven öncesinde yangın 

güvenliğine sahip hacim (SAS) oluşturulmalıdır.
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Bodrum kat yangın merdiveni diğer katların yangın 

merdiveni ile ayrı kovalarda tesis edilmeli ve direkt bina 

dışına açılmalıdır.

Yangın merdiveni yapılmadan önce merdivenin 

yeri,boyutları ve tipi ile ilgili olarak İtfaiye görüşü 

alınmalıdır.

Yangın merdiveni içine yangına en az 30 dakika 

dayanıklı ve alev kesici olan kaçış yönüne doğru açılan 

ve açıldıktan sonra kendi kendine kapanan kapılar ( 

Panik bar ) ile girilmelidir.
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B.7.4.  Kaçış Yolu Aydınlatılması  :

Kaçış yolları kesintisiz ve güvenilir elektrik 

kaynakları  ile aydınlatılmalıdır. Bu 

aydınlatma şarjlı lambalar ile, bağımsız 

olarak aydınlatma yapacak jeneratörle 

veya akülü sistem ile çalışarak normal 

elektrik kesildikten sonra otomatik olarak 

devreye girecektir.
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B.7.5.  Kaçış  İşaretleri  :

Bina içindeki her noktadan zemin seviyesindeki güvenilir 

bölgeye kadar geçen tüm kaçış yollarına kaçış işaretleri 

takılacaktır. ÇIKIŞ ve EXİT işaretleri arasındaki mesafe 

30 metreden fazla olmayacaktır.Kaçış işaretleri güvenilir 

kaynaktan aydınlatılacaktır veya fosforlu tipte olacaktır.
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B.7.6. Pozitif Hava Basıncı  :

Yüksek binalarda  kapalı hacımda yapılması zorunlu 

olan  yangın merdivenlerinin tahliye sırasında kapılarının 

açılması sırasında merdiven içine sızabilecek duman ve 

zehirli gazların önlenmesi amacıyla merdiven kovasının 

(+) hava basıncı ile basınçlandırılması zorunludur.

Basıncı sağlayacak hava kompresörü elektriklerin 

kesilmesi halinde kesintisiz olarak çalışabilecek şekilde 

dizayn edilmelidir.Mevcut binalarda oluşturulan pozitif 

hava basıncı genellikle  kontrol paneline bağlı olarak 

yangın ihbarı ile birlikte otomatik olarak devreye 

girmektedir.
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B.7.7.  Asansörlerin Çalışma İlkesi :

Asansörler normal zamanlarda kişilerin en kısa sürede 

binanın üst ve alt katlarına ulaşmasını sağlamaktadır. 

Ancak yangın halinde bina elektriğinin kesilmesi 

nedeniyle asansör hareketi duracaktır.

Ayrıca alt katlarda çıkan yangında meydana gelen 

duman ve zehirli gazların üst katlara merdiven veya 

asansör boşluklarından ulaşacağı bilinmelidir.Yangında 

asansöre binilmesi halinde duman ve zehirli gazlar  

kişileri olumsuz şekilde etkileyecektir.
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Bu nedenle asansörler yangın sırasında kaçış yolu 

olarak kullanılmamalıdır.

Yeni yapılan yüksek binalarda yönetmelik gereği 

asansörler binanın kontrol paneline bağlı olarak yangın 

ihbarı ile birlikte otomatik olarak zemin kata inerek 

kapılarını açmaktadır.

Ayrıca 20 kattan fazla yüksek binalarda diğer 

asansörlerden farklı kova içinde olmak üzere ısı ve 

dumana karşı korunmalı olan ve acil durumlarda 

itfaiyenin kullanacağı asansör bulundurulması 

zorunluluktur.
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B.8. PARATONER ( Yıldırımlık )  :

Patlayıcı, parlayıcı, kolay şekilde yanabilen maddelerin 

imal edildiği, depolandığı ve çok fazla miktarda kullanıldığı 

binalarda, sinema tiyatro, otel, ibadet yerleri, okul, sergi 

binaları, hapishane, elektrik ve su dağıtım merkezi, banka 

silo, spor salonu ve statları ve benzeri yerlerde yıldırım 

etkisine karşı paratoner sistemi yaptırılmalıdır.

Eğer bitişik veya çok yakın bina grupları içinde yapılması 

istenen binanın yakınında paratoner sistemi bulunan daha 

yüksek bir binanın mevcut olan paratonerin, yapılması 

istenen binada da koruyucu etkisinin bulunması teknik 

olarak yazılı şekilde belirlenmesi halinde ayrıca paratoner 

yapılması gerekli değildir.
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B.9.  ELEKTRİK TESİSATI  :

Binalardaki mevcut elektrik sistemlerinin bakımsız 

şekilde kullanılması, standartlara aykırı ilaveler ve güç 

yüklemesi yapılması önemli bir yangın nedeni 

olabilmektedir.

Her türlü binadaki elektrik iç tesisatı 4.11.1984 tarih ve 

18565 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ Elektrik İç 

Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi “ ne uygun 

olarak tesis edilmeli ve daha sonra uygunsuz ilaveler 

yapılması önlenmelidir.
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İş yerlerleri ve topluma açık binalarda mevcut elektrik

sistemleri periyodik olarak kontrol edilerek kontrol formu

hazırlanmalı ve yetkili kişilerce imzalanarak

dosyalanmalı ,bu kontroller sırasında tespit edilen

olumsuzluklar zaman kaybetmeden giderilmelidir.Bu tip

binalarda günün 24 saati görev yapacak ehliyetli

elektrikçiler bulundurulmalıdır.
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B.10.  ANONS SİSTEMİ  :

Topluma açık yer olarak kullanılan tüm binalar ile çok 

sayıda kişi çalıştıran fabrika ve işyerlerinde yangın 

halinde kişilerin telaşlanması sonucu panik oluşmakta ve 

bunun sonucu tahliye işlemi güçleşmektedir.

Bu nedenle kişilerin telaşlanarak panik yapmasını 

önlemek ve sağlıklı şekilde en kısa süre içinde tahliye 

olması için otomatik veya manuel şekilde anons 

yapılması sağlanmalıdır. Otomatik anons sistemi mevcut 

olan kontrol paneline bağlı çalışmaktadır.
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Yangın algılanması ile birlikte panele verilen ihbar 

sonucunda binanın uygulanan yangın senaryosuna göre 

panel tarafından diğer işlemler ile birlikte daha önceden 

bant kaydı yapılmış anons otomatik olarak devreye 

sokulmaktadır.

Manuel anons ise yangın ihbarı ile birlikte bu konuda 

daha önceden eğitilmiş olan görevli tarafından  binada 

bulunanların duyacağı şekilde yangının nerede 

çıktığı,hangi kaçış yollarının kullanılması  ve sakin 

şekilde tahliye olunması gerektiği seslendirilmektedir.
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B.11. KAMERA  SİSTEMİ  :

Genel bir güvenlik önlemi olmasına rağmen yangın 

konusunda da faydalı bir sistemdir.Binanın dış ve iç 

kısımlarında herhangi bir nedenle veya sabotaj ile 

çıkabilecek yangın kamera merkezinde görevli personel 

tarafından görülerek yangına müdahale ve binada 

bulunanların tahliyesi en kısa süre içinde 

yapılabilmektedir.
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B.12.UYARICI İKAZ LEVHALARI :

Birçok büyük yangınların sebepleri araştırıldığında

yangının dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çıkmış olduğu

tespit edilmektedir.

Özellikle patlayıcı,parlayıcı ve tehlikeli maddelerle

çalışan işyeri ve depolarda yangına sebep olabilecek

eylemlerin engellenmesi için binanın çalışma şartları göz

önüne alınarak herkes tarafından görülecek yerlere

yangın tehlikesi özelliğini belirten uyarıcı ikaz levhaları

asılmalıdır.
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8 .İŞYERLERİNDE YANGIN GÜVENLİK 

ORGANİZASYONLARI :

Yangınla mücadele emir komuta zinciri içinde organizasyona 

ihtiyaç duyar. Organizasyondaki herkesin görevi ve 

sorumlulukları açıklıkla belirtilmiş olmalıdır. Astlar ve Üstler 

bilinmelidir. Her görevli sorumlu olduğu alet ve edevatın 

periyodik bakımını yapmalı eksiklikleri ikmal etmelidir. Herkes 

görevi ile ilgili eğitimini tamamlamalı ve tatbikatlar 

yapılmalıdır.
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Yangın çıktığında görevinin ne olduğunu, 
kime ve neye karşı sorumlu olduğunu bilen, 
ilgili eğitimini tamamlamış ve tatbikatta 
yapacağı işin provasını defalarca yapmış 
olan bir görevli panik yapmayacaktır. 
Görevini hızlı ve başarılı bir şekilde 
tamamlayacaktır. 

Bu şekilde yangınların en az zarar ve 
zayiatla üstesinden gelinebilir. 

Bir işyerinde yangına karşı yangından 
korunma amiri başkanlığında müdahale ve 
tahliye olmak üzere iki ayrı organizasyon 
yapılır.

199



www.ilkmak.com

Yangından Korunma Amiri: iş yerinin yangından

korunması, kurtarılması, kontrolü ve yangının

söndürülmesiyle ilgili tedbirlerin alınması ve

aldırılmasıyla, yangından korunma ekiplerinin sevk ve

idaresinden sorumlu, iş yeri yetkilisi tarafından

görevlendirilen personeldir.

Yangın Müdahale Ekipleri ve Yangın Tahliye Ekipleri

Yangından koruma Amirine bağlı olarak görev yaparlar.

İş yeri dışında olduğunda yerine Müdahale Ekip Şefi

vekalet eder.
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8.1. Müdahale Organizasyonu:

Müdahale ekibi, bina ve tesislerde çıkan yangınlara ilk 

müdahaleyi yapan, yayılmasını önleyen, söndüren, can 

kurtarma, ilkyardım ve koruma faaliyetlerinde bulunan ekip 

şefi yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana 

getirilen ekiptir. İtfaiye olay yerine gelinceye kadar görev 

yapar.

Bu ekipte görev yapanlar; Ekip Şefi, Ekip Şefi Yardımcısı, 

Haberleşmeci, Portatif Söndürme Cihazı Sorumlusu, Sucu, 

Hortumcu, Teknik İşlemci, Kurtarmacı, İlkyardımcı, 

Korumacı.
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8.2  Tahliye Organizasyonu:

Tahliye ekibi, iş yerinde yangın çıktığında, müdahale 

ekibinin haricindeki diğer personelin, hayati tehlike 

oluşturabilecek olan iş yerini planlı, organizeli ve hızlı bir 

şekilde terk etmelerini, terk ederken iş yeri için önemli 

bazı küçük görevleri yapmalarını sağlayan Tahliye Grup 

Liderleri ve Kat Tahliye Sorumlularından oluşur. 

Yangından korunma amirine karşı sorumludurlar. 
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Binayı hızlı, sağlıklı ve organizeli bir şekilde 

boşaltabilmek için personel 20 kişiyi aşmayacak gruplara 

bölünür. Grup üyelerinin aynı odayı veya katı paylaşan, 

sürekli beraber çalışanlardan oluşmasına dikkat edilir. 

Her grubun lideri belirlenir.

Grup birden fazla kata dağılmışsa kat sorumluları 

belirlenir. Kat sorumluları grup liderine karşı sorumludur. 

Yangın güvenliği ile ilgili tüzük, yönetmelik ve standartlar 

mevcuttur. 
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10 .  YANGIN  SÖNDÜRME MADDELERİ, CİHAZLARI VE  

KULLANMA TEKNİKLERİ

Yanmayı meydana getiren unsurlardan en az bir tanesini 

safdışı ederek söndürme gerçekleştirilir.

Söndürme Yöntemleri :

Dört çeşit söndürme yöntemi vardır. 

1. Soğutma

2. Boğma

3. Yakıtı Giderme

4. Zincirleme Reaksiyonu Engelleme
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SÖNDÜRME MADDELERİNİN YANGIN TÜRLERİNE 

GÖRE KULLANIM ŞEMASI

SÖNDÜRME
MADDESİ

A B C D 1000 V’ a kadar 
Elektrik

Su X

Köpük X X

ABC Tozu X X X

BC Tozu X X X

CO2 X X X

Halon ve
Alternatifleri

X X

D Tozu X
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1. SU (H2O) ;

Su , günümüzde  en çok kullanılan  söndürme maddesi 

olarak  görülmektedir. Özel  söndürme maddelerinin  çok 

çeşitli  olmasına rağmen  su her zaman ana söndürme 

maddesi olarak  kalacaktır. Çünkü  oluşan yangınların  % 

90  ı  A türü (Katı) yangınlardır. 

Suyun, diğer söndürme  maddelerine  göre  avantajları  

ve dezavantajları  vardır. 
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Suyun  Avantajları  ;  

1– Su, yangın  söndürme  maddelerinin  en ucuz  olanıdır. 

2 – Su, zehirleyici olmayan , kimyasal  olarak  nötr bir 

maddedir. 

3 – Su, ahşap, tekstil , kağıt vs. yangınlarında etkili bir

söndürme maddesidir.

4 – Su, vizkozitesi düşük olduğundan  çok akıcıdır. Bu 

özelliği  dolayısıyla  büyük   uzaklıklara  kolaylıkla  atılabilir. 

5 – Su, genelde kentlerde, sanayi bölgelerinde  yeterli  

miktarlarda  bulunur .
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Suyun   Dezavantajları ;

Su,  0 oC’nin altında  donma  özelliğinden  dolayı  kış  
aylarında  akarsulardan, göllerden  temin  edilmesi  zorlaşır . 

Buz  haline  dönüşen  suyun  hacmi  %  10  oranında  artış  
gösterdiğinden  içinde bulunduğu malzemeleri (Boruları , 
Hortumları) patlatabilir . 

Yeterli  miktarda  nem  ile  temas  halindeki  hububat 
yeşermeye, şişmeye , başlar hububat silolarına  giren  su , 
buzlanma  durumundaki  gibi  hacmin  artmasına  siloların  
cidarlarının  patlamasına  neden  olabilir.
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*Selülöz , kağıt , tekstil  ürünleri  vs.  çok  miktarda  su 
emebilir. Suyla  söndürme sırasında   artan  ağırlıklar  
nedeniyle üzerinde  bulundukları rafların , hatta  
döşemelerin  çökmesine  neden  olabilir . 

*Suyun  kalsiyum  karbür  ile birleşmesi  sonucu asetilen  
açığa  çıkar . 

*Potasyum , kalsiyum ,  magnezyum , sodyumla  suyun 
temasındaki  kimyasal  tepkimeler  , yüksek  
sıcaklıklarda, hidrojen  oluşmasına, dolayısıyla  
patlamalara neden olur . 1500  o C  - 2000  o C  
üzerindeki  sıcaklıklarda   su  parçalanır  ( Sıvı  haldeki  
metallerle  birleşince ),  hidrojen  ile oksijen  açığa   çıkar 
. Bu da  patlayıcı  gazların  oluşmasını  kolaylaştırır.
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*Kapalı  ortamda  karlaşmış  karbonun  sulanması  , 

karbonmonoksit ile  hidrojen  gazları ortaya  

çıkacağından  dolayı  çok tehlikelidir.

*İnşaat  sektöründe  ayrıca gübre olarak  kullanılan  

sönmemiş  kireç yanmaz malzeme  olmasına  rağmen , 

suyla  birleşmesinde yüksek miktarda  ısı çıkartır, sıcak 

400  oC ye kadar yükselebilir, yakınında yer alabilen 

maddelerin alevlenmesine sebep olur.                                
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*Su da erimeyen yanıcı sıvıların , örneğin yağların, 

solventlerin veya tuz banyolarının su ile söndürülmesi  

durumunda  alevlenmiş, sıcaklığı  yüksek değere  

ulaşmış sıvıların  üzerine düşen su tanecikleri aniden  

buharlaşmakta  hacimleri  2000 misli  artmaktadır. 

Oluşan köpükler nedeni  ile  sıvının taşması, alevlenen  

yüzeyin artması, hatta alevli  sıvıdan patlayan 

parçacıkların civara  zarar  vermesi  olasıdır. 

212



www.ilkmak.com

*Alevlenmiş gazların  söndürülmesinde  suyun faydası  
yoktur.

*İçinde mineraller bulunan içme  suyu, azda  olsa 
iletkendir. Dolayısı ile, yüksek gerilim bulunan yerlerde, 
kısa mesafelerden, yoğun  su ile  müdahale edilmesi  
çok tehlikelidir.              
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2. KÖPÜK ;

Köpük ; Basınçlı su   +   Deterjan   +    Hava   karışımından  

mekanik olarak elde  edilen, yağ veya  sudan daha düşük 

yoğunlukta, düşey veya yatay  yüzeylere yapışabilen, yanan 

sıvının üzerinde bir örtü  meydana getirerek havanın içeri 

girmesini, patlayabilen gazların dışarı çıkmasını önleyen, bu 

özelliklerini uzun süre devam ettiren, küçük  kabarcıklardan 

meydana gelen kararlı bir kütledir.                                                                                          
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Köpük ;  Sıvı  madde  yangınlarının en ideal  söndürme  

maddesidir. 

Suya katılması gereken  köpük konsantresinin  (Deterjan)   

%  olarak  oranına  karışım  oranı denir. Bu oran 

genellikle  % 1 - % 6  arasında  değişmektedir.   

Köpük hacminin karışım  miktarına, oranına Köpürme  

sayısı denir.   
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Yanan bir sıvıya  köpük uygulandığında  ; 

1- Köpük  yanıcıyı  kaplar , 

2- Köpük yanıcıyı bastırır, 

3- Köpük yanıcıyı ayırır, 

4- Köpük yanıcıyı soğutur, 
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Köpük mekanik  veya fiziksel zorlamalar sonucunda 

kolayca özelliğini yitirebilirler. Bazı kimyasallar ve sıvılar 

köpüğü süratle bozarlar. Bu nedenle köpük yanan  

maddenin özelliklerine uygun olmalıdır. 

Çünkü su ile karıştırıldıktan hemen sonra kullanılması 

gerekir. Bu tür deterjanların kullanım sıcaklıkları   2  0C   

ile  50   0C  arasında değişir.  
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Köpük   Çeşitleri

Köpüğü ,köpürme katsayısı ve köpük konsantresi, hava, 

suyun karışım oranlarına göre  üç  grupta  

sınıflandırabiliriz. 

 Ağır köpük

 Orta köpük 

 Hafif köpük
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3.  KURU KİMYEVİ TOZLAR  ; 

1.   BC   Tozları  ; Sodyum Bikarbonat, Potasyum 

Bikarbonat ve Potasyum Klorür tozlarıdır.   BC tozları 

yangın alanına verildiğinde  reaktif maddelerin aralarına 

girerek yüzeysel bir şekilde etki yaparlar. Yani engelleme 

yolu ile söndürmeyi gerçekleştirirler. Bu söndürme 

maddesi sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır . 

Kuru kimyevi tozlar özellikle B ve C sınıfı yangınların 

söndürülmesinde kullanılır. 
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2.   ABC  Tozu  ; ABC  Tozları ile alevli yangınlar ve 

yüzeysel kor yangınları söndürülebilir. Daha derin olan 

korlu yangınlar yanmaya devam ederler ve yangının 

yeniden alevlenmesine neden olabilirler. Kor yangını 

tozu da denilen ABC tozları ile geri ateşlenme engellenir.  

ABC tozu  ayırma ve boğma etkisinde çok önemli rol 

oynar. 
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Kuru Kimyevi Tozun Avantajları  ; 

ABC  tozu çok maksatlı olarak kullanılabilir. 

Büyük sıvı yangınlarında dahi kuru toz ani söndürme 

etkisi oluşturur. 

Köpükle unlaşan kuru tozlar köpükle müşterek olarak 

kullanılabilir. 

Kuru toz söndürücüleri  - 50 o C ile  + 60 o C arasında 

kullanılabilir. 

Kuru toz genelde sağlığa zarar vermez.

NaHCO3 temelli kuru tozlar asitlerin nötürleşmesinde

kullanılabilir. 
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Kuru Kimyevi Tozun Dezavantajları  ;   

Kuru  toz kullanımı özellikle kapalı yerlerde toz ve 

kirlenmeye sebep olur. 

Kuru toz bulutu yanıcı tozları havalandırabilir.

Kuru toz seyyar söndürücülerde yalnız kısıtlı miktarlarda 

bulunur.

Kuru toz müdahalesinde geri ateşleme dikkate 

alınmalıdır.  
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4.     KARBONDİOKSİT   (CO2)    ; 

Gaz halinde bir söndürme olup tamamen boğma 

özelliğine sahiptir. Sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır. 

Bir gaz olduğundan nüfuz edicidir ve yangın alanının her 

noktasına yayılabilir. Sıkıştırma  ve soğutma yolu ile sıvı, 

katı hale getirilebilir.
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5.     HALON  ALTERNATİFİ  SÖNDÜRÜCÜLER

Yangın  söndürücü olarak kullanılan halon alternatifi  

halojenli hidrokarbonlar, flor, klor veya brom 

elementlerinin  birini  veya birkaçını  ihtiva eden, bir  

veya birkaç  organik  bileşiğin  ana bileşen  olarak 

kullanıldığı  elektrik iletkenliği olmayan, kapalı 

mekanlarda yangın  mahallindeki hacmin tamamen  

doldurulması sureti ile yangını söndüren gazlardır.  
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6. D TOZU ( HAFİF METAL TOZLARI ) 

Özel imal edilmiş tozlardır. Yüksek ısıya dayanıklıdırlar. 

Genellikle (  NaCl ,KCl , BaCl2 , NaB4O4 ) melamin, üre 

maddesi, fosfat camı, grafit petrakokun “dan meydana 

gelmiştir. 

Yanan metalin üstüne serpilerek  oksijen girişi engellenir.      

Etkisi     boğma şeklindedir. 
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11.  İLKYARDIM BİLGİSİ :

İlkyardım: Kazazedenin hayati fonksiyonlarını 
muhafaza etmek için, ambulans gelinceye 
veya bir sağlık kuruluşuna ulaştırılıncaya 
kadar, mevcut imkan ve şahıslarca yapılan 
müdahalelere ilkyardım denir.

İlkyardımın 3 temel kuralı vardır. 
a-İlkyardım olay yerinde yapılır. 
b-İlkyardımı olay yerinde kim varsa o başlatır. 
c-İlkyardım yapmak için olay yerindeki 
mevcut araç ve gereçlerle yetinilmesi gerekir.
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İlkyardımdaki hizmetler şunlardır. 
1-Yaralının bulunduğu yeri veya yaralıyı tesbit etmek (Özellikle 
deprem, su baskını, trafik, uçak kazaları ve yangınlarda) 

2-Kurtarma 
3-Yaralının durumunun teşhisi ve değerlendirilmesi 
4-Yaşam kurtarıcı acil girişimler 

a-Hava yolunu açmak 
b-Solunumu düzeltmek, yapay solunum 
c-Kalbi çalıştırmak, kalp masajı, şok ve kanama tedavisi

5-Acil yardım ve sevk merkezleri ile iletişim 
6-Yaralı ve hastalara tedavi ve taşıma yönünden öncelik sırası 
verilerek ayırma yapılır. 
7-Yaralı ve hastaların taşınması sağlanır. 
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Yangın da kazazedenin problemleri şunlar olabilir;

1-ŞOK 

2-YANIK 

3-ZEHİRLENME 

228



www.ilkmak.com

1- ŞOK DURUMUNDA İLKYARDIM 

Şok; Hayati organlara kanın yeterli derecede gitmemesi 

sonucu meydana gelen olaya şok denir.

Şokun Belirti ve Bulguları:

Halsizlik, Bulantı, Susuzluk, Baş dönmesi, Yorgunluk, 

Üşüme, Huzursuzluk, Nabzın Hızlı ve Zayıf olması, 

Yüzeysel ve Hızlı Solunum, Kan basıncında düşme, Cilt 

solgun, Nemli, Soğuk ve Terlidir. Gözler Donuk, Göz 

bebekleri büyümüştür. Dudaklar ve Kulak memeleri hafif 

morarmış olabilir. 
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Şokta İlkyardım:

Açık hava yolu sağlanır.

Soluk alması temin edilir.

Kanama varsa kontrol altına alınır.

Yanıklar  varsa tespit edilir.

Vücut ısısı korunur. 

Yanık durumuna göre  yatırılır. Ayakları 20-25 cm kaldırılır. 
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2- YANIKLAR :

Yanıklar ısı ile ve kimyasal madde ile gerçekleşebilir. 

Isı İle Oluşan Yanıklarda İlkyardım: Yanan bölgede 

yüzük, bilezik ve takılar varsa hemen çıkartılır. El ve 

Ayak parmaklarında yanık varsa parmak aralarına steril 

gazlı bez konur. Yanık bölgeye yapışmış giysiler varsa 

çekerek çıkartılmaz.

Yanığın ısısının düşürülmesi için üzerine su tutulur. 

Enfeksiyon kapmaması için steril bezle örtülür. Şok’a 

girip girmediği kontrol edilir ve sağlık kuruluşuna 

götürülür. 
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Kimyasal Yanıklarda İlkyardım: Yanık olan bölgeye 10 

ila 15 dakika süreyle su tutulur. Kimyasal maddenin 

bulaştığı elbiseler çıkarılır. Yanık bölgenin üzeri örtülerek 

sağlık kuruluşuna götürülür.Yanığın derinliği, genişliği ve 

şiddeti (derinlik+genişlik) ölçülmelidir. 

Yanığın Derinliğine göre ;

1.Derece Yanık; Sadece epidermis etkilenmiştir. 

Derinin rengi kırmızılaşmıştır. Hafif su toplanabilir. İz 

bırakmadan iyileşir. Tedavi gerektirmez.

2.Derece Yanık; Epidermis ve Dermis etkilenmiştir. 

Yoğun bir şekilde su toplanmıştır. Sinir uçları 

etkilenmiştir. Çok fazla acı vardır. Kesinlikle tedavisi 

gerekir.
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3.Derece Yanık;Derinin tüm tabakası, yağ tabakası ve sinir 

uçları yanmıştır. Görünümü kömürümsü ve kurudur. Acı 

hissedilmez . Çünkü sinirler de yanmıştır. 

Yanığın Şiddeti [derinlik + genişlik]
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3. ZEHİRLENME 

Yangında  zehirlenme açığa çıkan gazların solunması  ile  

olur.

a. Solunarak akciğerlere

b . Deriden soğurma ile (absorbsiyon)ile gerçekleşir. 

Bulantı, Baş ağrısı, Solunum sıklığı, Deride kaşıntı, Kulakta 

uğultu ile  kendini gösterir..
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HAZIRLAYAN:

İLKER KIYAK

MAKİNA MÜHENDİSİ

A SINIFI İSG UZMANI 


