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1-YANGIN BİLGİSİ. 
A) YANMA: Yanma genellikle kimyasal bir olay olarak tanımlanır. Esası; yanıcı maddenin ısı 
yardımı ile oksijenle birleşmesi sonucu ortaya çıkan kimyasal olaydır. 
B) YANMANIN ŞARTLARI: 
Yanma olayının meydana gelebilmesi için üç şartın bir arada olması gerekmektedir. Bu şartlar 
yanıcı madde, ısı ve oksijen dir. Şartlardan herhangi birisinin bulunmaması veya yeterli 
miktarda olmaması halinde yanma olayı meydana gelmez. Bu olay YANGIN ÜÇGENİ ile şu 

şekilde izah edilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                      Şimdi bu üç şartı teker teker ele alarak inceleyelim. 
 

    B.a)YANICI MADDE: 
Belirli şartlar oluşturulduğunda doğada bulunan hemen, hemen bütün maddeler yanabilir.Ancak 
bu şartların hepsini hazırlamak her zaman mümkün değildir. (Yüksek ısı veya saf oksijengibi.)Biz 
yanıcı madde sözünden ısı karşısında yanıcı buhar veya gaz çıkarabilen yada kolaylıkla 
korlaşabilen maddeleri anlıyoruz. Bu anlamda yanıcı maddelerin büyük çoğunluğunun 
birleşiminde (C) Karbon, (H) Hidrojen, (O) Oksijen, (S) Kükürt, (F) Fosfor gibi elementler 
bulunmakta, ısı ile temaslarında çeşitli bileşikler halinde gaz ortaya çıkartmaktadırlar. Bu gazlar 
buhar halindedirler. 
Maddeler bilindiği gibi tabiatta üç halde bulunurlar. Yanıcı maddelerde tabiatta bulunan 
maddeler olduğundan üç halleri ile vardırlar.  
Bunlar ; 

 Katı haldeki yanıcı maddeler.  

 Sıvı haldeki yanıcı maddeler,  

 Gaz haldeki yanıcı maddelerdir. 
B.a.1)Katı yanıcı maddeler: 
Bu sınıftaki maddeler, genel olarak ısı etkisi ile yanıcı buhar veya gaz çıkartmakta ve oksijen ile 
birleşmeleri halinde yanma meydana gelmektedir. 
Bu gruptaki bazı yanıcı maddeler ise önce eriyerek sıvı hale geçmekte daha sonra buhar haline 
geçerek yanmaktadır.(Parafin, mum, katı yağlar gibi.) 
Bazıları ise doğrudan buhar haline geçerek yanmaktadır.( Naftalin gibi.) 
 B.a.2)Sıvı haldeki yanıcı maddeler : 

ISI YANICI 

MADDE 

OKSİJEN 
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Sıvı yanıcı maddeler genelde buharlaştıktan sonra yanarlar. Bunların pek çoğu normal   havada 
buharlaşırlar .Bazıları ise (Örneğin; Benzin) -7 CO de buharlaşmaya başlar . Bu gruptaki 
yanıcılar, katı yanıcı maddelere göre daha kolay ve hızlı yanarlar. Sıvı yanıcı maddelerin 
çoğunluğunun buharı (Benzin, mazot, tiner vs.) havadan ağırdır. 

    B.a.3) Gaz haldeki yanıcı maddeler : 

Diğer  yanıcı  maddelere  oranla  daha  kolay ve  daha  hızlı  yanarlar. Oksijenle  temasa Getiril-
meleri çok küçük kütleler halinde olmalıdır. Aksi halde yanmaları patlama şeklinde olacaktır. Gaz  
halindeki  yanıcı  maddeler  çoğu  zaman  çeşitli    gazların  karışımından meydana gelmektedir. 
(Örneğin; Hava gazı) Bundan dolayıdır ki zehirleme özellikleri de bulunabilmektedir. 
B.b) OKSİJEN: 
Yanıcı madde bilindiği üzere sayılamayacak kadar çoktur. Ancak yakıcı madde  olarak sadece 
oksijen bilinmektedir.Burada yanmayı sağlayan saf oksijen değildir. Havada bulunan 
oksijendir.Hava bir gaz karışımıdır. Bileşiminde şu gazlar bulunmaktadır. 
 
 Azot % 78,1 
 Oksijen % 20,9 
 Argon % 0,93 
 Karbondioksit % 0,03 
 Neon % 0,0015 
 Helyum % 0,0005 
 Kripton % 0,00011 
 Ksenon % 0,000008 
 
Ayrıca meteorolojik duruma göre % 3-5 arasında su buharı bulunur. Havadaki gazlardan; azot 
(N) ve karbondioksit (C02) söndürücüdür. Oksijen (0) ise yakıcıdır.Diğerleri ne yakıcı ne de 
söndürücüdür. 
Deneyimler sonucu elde edilen bilgilere göre hava içinde % 14-16 oranında oksijen bulunması 
yanma için yeterli olmaktadır. 
Yanma sırasında ısınan hava yukarı çıkmakta onun yerine yanlardan oksijen taşıyan yeni hava 
akımı boşluğu doldurmakta, dolayısıyla madde yanana kadar veya bir müdahale ile yanma 
durduruluncaya kadar devam etmektedir. 
                                              

Yangın merkezi ve çevresindeki hava akımları. 
B.c- ISI : 
Cisimlerin moleküllerinin sürekli hareket halinde bulunduğu bilinmektedir. -273 derecede 
moleküllerdeki bu hareket durmaktadır. Bu noktaya MUTLAK SIFIR NOKTASI adı verilir. 
Cisimlerin fizik yapılarının (katı, sıvı, gaz) taşıdıkları ısı ile yakın bir ilişkisi vardır. Yani ısısını 
değiştirmekle cisimlerin fiziki yapısını değiştirmek mümkündür. (Suyun donması, odunun yanıp 
kül olması vb.)      
 
B. I )   Isıyı ifade etmek için kullanılan terimler: 
 

 Kalori: Normal basınçta (760 mm. cıva sütunu) (1) gram suyun (l’C) ısıtabilmesi için verilmesi 

gereken ısı miktarına (1) kalori denir. 
 

 Suhunet: Cismin taşıdığı ısının herhangi bir andaki derece cinsinden değeridir. Kalori ile 

suhunet arasında doğru orantı vardır. Verilen ısı miktarı artırıldıkça suhunetide artar. 
 

 Enerji: Maddede bulunan ve ortaya bir iş çıkarabilen güce verilen isimdir. İkiye ayrılır; 

 (1)Potansiyel Enerji : Maddede mevcut, henüz iş haline geçmemiş enerjidir.   
 (2) Kinetik Enerji: İş haline geçmiş veya geçmekte devam eden enerjidir. Kömürün   yanması ile 
ortaya çıkan enerji gibi. 
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 Isı Değeri : Cismin birim miktarının yanması sonunda hasıl olan ısının kalori cinsinden 

miktarıdır. Birim gram ise, ısı değeri KALORİ, birim kilogram ise, ısı değeri KİLOKALORİ’dir. 

 Buharlaşma veya Gazlaşma Isısı: Cismin yanabilecek hararette buharlaşması (veya gaz 
çıkarması) için dışardan verilmesi gereken ısıdır. (Örneğin; Benzin -7 derecede buharlaşabilir. 

 Alevlenme Isısı: Cisimlerin yanabilecek oranda buharlaşmaya (veya gaz çıkarmasına) 

başlamasını sağlayan ısıya alevlenme ısısı denir. Her cisim içinde değişiktir 

 Yanma Isısı: Yanmaya, yani oksijenle birleşmeye başlamış cismin bu yanmasının devamı için 

daha bir süre ve ortalama olarak yanma derecesinin  8-10 derece üzerinde bir ısı vermek 
gereklidir. Cisimlere göre değişik olmakla beraber, ilave olarak verilmesi gereken ısıya yanma 
ısısı denir. 

 Yararlı Isı: İstediğimiz yerde, istediğimiz zamanda ve istediğimiz şekilde ve derecede 
kullanabildiğimiz ısıdır. 

 Zararlı Isı: İstemediğimiz yerde, istemediğimiz zamanda, istemediğimiz şekilde ve derecede 

ortaya çıkan ısıdır. 
B.II )   Isının kaynakları: 

Isıyı kaynaklarına göre önce ikiye ayırabiliriz; 

 Doğal kaynaklardan gelen ısı, 

a) Güneş, 
b) Yıldırım, 
c) Volkanlar, 

 Suni kaynaklardan gelen ısı, 

a) Katı yakacaklı ısı kaynakları, 
b) Sıvı yakacaklı ısı kaynakları, 
c) Gaz yakacaklı ısı kaynakları, 
d) Elektrik, 
e) Patlayıcı maddeler, 
f)    Sürtünme. 
C.)YANMANIN ÇEŞİTLERİ:  
Yanma olayı şu dört şekilde meydana gelir. 
a) Yavaş Yanma, 
b) Hızlı Yanma, 
c) Parlama-Patlama şeklinde yanma, 
d) Kendi Kendine Yanma, 
C.a) YAVAŞ YANMA: 

 -Yavaş yanma şu durumlarda meydana gelir. 
 -Yanıcı maddenin bünyesi itibariyle, yanıcı buhar veya gaz meydana getiremediği  halde, 
 -Yeterli ısının olmaması halinde, 
 -Yeterli oksijen olmaması halinde,  
 -Yavaş yanma meydana gelmektedir. 
 Örneğin: 

* Demir (F), Bakır (Cu) gibi metallerin havadaki oksijen ve hava ısısı ile oksitlenmesi olayında 
olduğu gibi, yanıcı madde buhar veya gaz çıkarmamakta dolayısıyla demir oksit (Fe 0) ve 
Bakıroksit (Cu O) oluşmaktadır. 
*  Sodyum (Na) alkali metali de çabuk okside olan bir elemandır. 
* Canlıların hücre solunumu olayı da bir nevi yavaş yanma olayıdır. 
C.b-HIZLI YANMA: 
Yanmanın bütün belirtileri ile oluştuğu bir olaydır. Yanmanın belirtileri: Alev, ısı, ışık ve  
korlaşmadır . Bazı maddeler, katı halden önce sıvı hale daha sonrada buhar veya gaz haline 
geçerek yanarlar (Örneğin: Parafin, mum gibi).Bazıları ise, doğrudan yanabilen buhar çıkarırlar 
(Örneğin: Naftalin).Yine bazı maddeler doğrudan doğruya yanabilen gazlar çıkarırlar (Örneğin: 
Odun,  kömür gibi). Meydana gelen bu yanıcı buhar veya gazlar oksijenle birleşirken olay 
meydana gelir.  
Bir alevde üç kısım bulunur. 
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 Dış Kısım; Parlaktır ısı yüksek derecededir ve yanma tamdır. 
 OrtaKısım;Yanma tam değildir, zira oksijenle temas olanağı daha azdır. Isı  derecesi de azdır. 
 Çekirdek  Kısım;  Bu  bölgede  yanma  yoktur,  yanıcı  buhar  veya gazların yanmak  için  sıra 

beklediği bölge de denebilir. İç ve orta kısımdan hava akımı dolayısıyla bir takım yanmamış 
maddeler de çıkar ki bunlar duman ve kurumdur. 

HIZLI YANMA 
Yine bazı maddeler buharlaşmadığı için yanıcı gaz da çıkarmamaktadır. Bu gibi maddelerin 
yanması korlaşma halinde olmakta, alevlenme olmaktadır. (Örneğin: Gazı alınmış kok ve odun 
kömürleri, sigaranın yanışı gibi) Burada da alevlenmede olduğu gibi ısı ve ışık bariz şekilde 
görülmekte ve hissedilmektedir. 
C.c-PARLAMA- PATLAMA ŞEKLİNDE YANMA:  

Parlama kolayca ateş alan maddelerde görülen bir olaydır. (Örneğin : Benzin  gibi)  Patlama  ise; 
Tamamen bir  yanma  olayıdır.  Burada   dikkati  çeken husus   maddenin   tamamının  bir   anda          
yanmasıdır. Bunda Maddenin  cinsi,  birleşimi, şekli, büyüklüğü  ile küçüklüğü ve nihayet  oksijen 
oranının rolü büyüktür.Patlamada; bir anda parlayarak yanan madde çeşitli gazlar haline 
gelmekte ve son  derece büyük bir hacim genişlemesine uğrayarak etrafını zorlamakta ve 
patlamalar olmaktadır. 
C.d-KENDİ  KENDİNE YANMA : 
Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesidir. Özellikle bitkisel kökenli yağlı   maddeler 
normal hava ısısı ve oksijeni içinde kolaylıkla oksitlenmekte bu  oksitlenme sırasında ise  gittikçe 
artan bir ısı çıkmaktadır. Zamanla doğru orantılı olarak artan bu ısı , bir süre  sonra alevlenmeye   
yetecek  dereceyi bularak  maddenin  kendiliğinden  tutuşmasına  neden   olmaktadır.  Örneğin : 
Bezir yağına  bulaştırılmış bir  bez  parçası yukarıda açıklandığı şekilde bir süre  sonra  alev ala-
rak  yanmaya başlayabilmektedir. 
2-YANGIN VE YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI. 
Y A N G I N : Yararlı ateş yakılan yerler dışında, kontrolü elden çıkmış yanma olayıdır.  
(Örneğin: Ormanda bir yanma olayı yangındır. Akaryakıt depolarının yanması bir yangındır. vs) 
 Yangın  Çeşitleri  ve  Sınıflaması:  Yangınları  çeşitli    gruplar  altında  toplamak  için   yapılan 
Çalışmalar  neticesinde en  uygun  ayrım  yanıcı  madde  cinslerine göre yapılmıştır. Bu 
sınıflama aşağıda belirtildiği gibi dört ana grupta belirlenmiştir. 

 A  SINIFI:  Katı yanıcı maddeler yangını; Çeşitli odun, kereste, ham ve mamul tekstil 

maddeleri kağıt vb. maddeler. 

  

 
* B SINIFI: Sıvı yanıcı maddeler yangını; Gazyağı, benzin, mazot, fuol-oil, madeni yağlar, alkol, 

tiner, vernik, boyalar vb. maddeler. 
 
 
 
 
 
 
 
* C SINIFI: Gaz haldeki yanıcı maddeler yangını; Likit petrol gazı (Tüp gaz) havagazı, hidrojen 
vb. maddeler yangını. 
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* D SINIFI:Yanabilen hafif metaller yangını; Alüminyum, magnezyum vb. maddeler. 
 
 
 
 
 
 

 
3-YANGIN NEDENLERİ VE ETKENLERİ. 
 
A) Yangının Çıkma Sebepleri: Yangın çıkmasına neden olan sebepler genellikle         
şu gruplandırma içerisinde toplanabilir. 
a) Yangınlardan korunma önlemlerinin alınmaması, 
b)  Bilgisizlik, 
c)  İhmal ve dikkatsizlik, 
d)  Kazalar, 
e)  Sıçrama, 
f)  Sabotaj, 
g)  Tabiat olayları.   
 a— Korunma  Önlemlerinin  Alınmaması: Yangına  sebebiyet  veren  nedenlerin   başarıda 

kullanılan   madde   ve    malzemelerin   özelliklerine   göre  yanmalarını    önleyici    tedbirlerin 
alınmaması    gelmektedir.  Mesela  elektrik   sistemiyle   ilgili  gerek  tesisat  gerekse   sigorta 
sistemlerinin yeterli düzeyde yapılmaması, binalarda çatı kirişleri ile baca ilişkilerinin gereği gibi 
düzenlenmemesi,  bacaların  yeterli   özenle   sıvanmaması , Likit Petrol  Gazı  kullanırken  tüp 
kullanımı  ile  ilgili   gerekli önlemlerin   alınmaması ,  Soba  ve  kalorifer    sistemlerinde  gerekli 
tertibatın  alınmayışı ve  gerekli  periyodik temizlik  ve bakımlarının  yapılmaması, nedenleriyle 
yangın çıkmaktadır. 
 b—Bilgisizlik  : Kullanılan  madde  ve malzemelerin  yangına sebebiyet  verebilecek 

özelliklerinin  bilinmemesi de  yangın nedenlerinin  en önemlilerindendir . Yukarıda açıkladığımız    
yangın önlemlerinin ne şekilde alınacağını bilmemek ve öğrenmemek yangının çıkmasına her an 
sebebiyet verecektir. Mesela  tavan arası  ve çatıya kolay ve  çabuk tutuşabilecek eşyalar  
koymak , yakıt  depoları  veya yakıtla  çalışan yerlerde kıvılcım   çıkartacak  etkenlerin  
bilinmemesi   vb.  durumlarda  yangının  çıkması  kaçınılmazdır. 
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 c—İhmal: Kullandığımız madde ve malzemelerin yanıcı niteliğine göre alınacak tedbirler 

hakkında bilgi sahibi  olunduğu   halde, hatta   bu önlemlerin pek  çoğu  da  alındığı  halde  ihmal  
yüzünden yangınlar olabilmektedir. Mesela ağaçlık yerlerde söndürülmeden atılan kibrit, sigara  
izmarit gibi maddeler  ,  Likit    Petrol  Gazı  Tüplerinin    kibritle  kontrol  edilmesi.  Prizde  ütü  ve   
ocak  fişi unutulması, piknik  tüpleri üzerine  geniş  tabanlı tencere ,  kazan  konularak uzun  süre  
ısıtılması, Sigortaya gereğinde fazla  tel  sarılması  vb. yapılmaması   bilindiği halde ihmal  
edilerek   yapılan  işler yangına sebep olur. 
 d—Kazalar: İsteğimiz dışında meydana gelen bazı olaylarda yangına sebebiyet verir. Mesela 
 trafik kazaları araç yangınlarına, iş kazaları makine ve bina yangınlarına soba vb. cihazlarda 
 meydana gelen kazalar bina yangınlarına sebebiyet verirler. 
 e—Sıçrama: Direkt olarak yangın sebebi olmamakla birlikte yanıcı maddenin üzerine düştüğü     

 zaman  yangına  sebebiyet veren yanan cisimlerden koparak  etrafa  sıçrayan  parçacıklardan  
 meydana  gelen  yangın etkenidir. Mesela  fabrika  ve atölyelerde   kaynak   ve  taşlama maki –  
 nelerinden sıçrayan kıvılcımların etrafta  bulunan benzin , mazot vb. maddeler üzerine düşmesi,  
 sobadan  sıçrayan yanan kömür parçalarının halı,kilimvs. maddeler üzerine düşmesi sonucu  
 çıkan yangınlar. 
  f—Sabotaj: Çeşitli amaçlar için  bilerek  ve  isteyerek yangın çıkartılmasıdır. Mesela tarla, ev   

  yeri  açmak amacıyla  ormanların  yakılması bina , işyeri ve tesislerin kundaklanması gibi kasti 
  olaylardan yangın çıkartılabilir. 
  g—Tabiat Olayları:Tabi olarak kendiliğinden ortayı çıkan yangınlardır. Mesela deprem, yıldırım                 
  düşmesi, güneş ışınlarından meydana gelen yangınlar gibi. 
B) Yangın etkenleri: Yangın çıkmasında etken olan sebepler aşağıdaki şekilde sıralanırlar. 
a) Bacalar, 
b) Sigara, kibrit, 
c) Kıvılcım, 
d) Elektrik, 
e) Benzin, 
 f)   Likit Petrol Gazı 
 g)  Gaz, 
 g)  Hayvanlar, 
 h)  Yıldırım, 
 ı)  Güneş Işığı, 
a) Bacalar : Yapılarda ısı elde etmek amacıyla yakılan ateşten oluşan duman ve gazları dışarı 

atmak için kullanılan kısımlara  baca  denilmektedir.  Bacalar  inşai  bakımdan  genel  olarak iki 
grupta yapılırlar. 
a.1 ) Bir veya birkaç ocağa ait tek çıkış yolu olarak yapılan bacalar, 
a.2 ) Bir veya bir grup ocağa ait ayrı ayrı çıkış yolları olarak yapılan bacalar.  

Bacalar , içlerinin   sıvanmaması ,  yüzeylerinin   pürüzlü  olması   yeterince     geniş  ve   dik    
temizliklerinin   yapılmaması  nedeniyle  kurumların   birikmesine neden  olurlar.  Biriken   bu 
kurumların  tutuşması sonucunda  yangınlara sebebiyet  verirler. Birinci  tipte   yapılan bacalar 
inşai açıdan mahsurlu olup  mevzuatlara da aykırıdır. Bu tarz bacalar çekişi azaltır ve bacanın      
kısa zamanda çok miktarda kurum tutmasına neden olur. 
Kurum ve Tutuşması: Yakıt maddesinde bulunan karbon ve uçucu maddeler  ( gazlar ) havanın    
oksijeni ile birleşince yanma meydana gelir. Bu yanma tam yanma değildir, duman  neşreder. Co     
(Karbonmonoksit) gibi  zehirli gazlar çıkarır. Yanmamış kömür  tozları ve  kurum   meydana 
getirir.       
Kurum yakıt maddesinin cinsine tabi olarak  muhtelif cins ve tertipte,  yani  levha,   yapışkan, sert   
ve toz halinde olabilir. Levha halinde olan kurum odun ve maden kömürünün yanmasından   
hasıl olur . Yapışkan   kurum  ise  bilhassa   rutubetli  odun,   tunç ve  linyit  kömürlerinin   
yanmasından  meydana gelir. Kurum ıslak bir halde bacaya yapışır. Sonradan kuruyarak sert ve 
pütürlü kurum şeklini alır.Levha halinde olan kurumla toz halinde bulunan kurumların 
temizlenmesi kolay olduğu gibi, tutuşması halinde de kendiliğinden yanması ve sönmesi çabuk 
olur.Baca yangınının işaretleri ve tehlikesine gelince ocakta yakılan yakıtlardan meydana gelen 
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ve çıkış yollarında toplanan maddelerinin neşrettiği kıvılcımlardan tutuşması halinde evvela fazla 
duman hasıl olur ve sonra parlak bir alev çıkmağa başlar. Karakteristik bir koku hissedilir. 
Borularda veya bacada çatırtı ve anormal bir horultu duyulur. Yanma normal olarak çıkış 
yönünde ilerlemeye ve kurumların yanmasından hasıl olan kıvılcımlar ve alevler boru veya baca 
ağzından çıkmaya başlar. Yanan kurumlar yayılarak büyük parçalar halinde etrafa saçılır. Bu 
yanma vaktinde hemen söndürme işlemi yapılmaz ise gittikçe artar ve bacada patlama ve 
çatlamalar olur. Bu çatlaklardan binaya sızan duman ve gazlar insan hayatı için tehlike doğurur 
ve aynı zamanda yakınında bulunan tahta gibi yanıcı maddeleri ateşler ve bu suretle binada yan-
gın başlamış olur.Yangının binayı kaplaması bu suretle olduğu gibi, bacaların hatalı şekilde 
yapılmış olmasından ileri gelebilir. Döşeme ve çatı kirişi uçlarının baca duvarı içine sokulması bir 
inşaat hatasıdır. Kurumlar yanarken baca içi sıvalarının dökülmesi, neticesi bu uçların tutuşarak 
ateşin döşeme ve çatı arasına doğru ilerlemesi de binanın yanıp kül olmasını sağlayabilir.Şu 
halde boru ve bacalarda kurum birikmesine mani fenni tedbirler alınmalı, boru ve bacalar sık sık 
temizlettirilmelidir.    
a.3) Bacaların İnşasında Dikkat Edilecek Hususlar:      

 Kurum ve gazların açık havaya kolayca çıkabileceği ebatta baca yapılması, 

 Baca içinden geçen gazların soğumadan açık havaya çıkışını kolaylaştırmak için bacaların, 
mümkünse binanın dış duvarları üzerinden yapılması, 

 Ocak bacalarının birbirleriyle irtibatlı olmaması her bacanın ayrı ayrı müstakil olarak 
yapılması, 

 Baca meylinin fazla olmaması dik sütunlar halinde yapılması, 

 Bacaya soğuk hava karışmaması için bacada çatlak bulunmaması ve sıvalarının düzgün 
yapılması, 

 Baca dahilinde ki gazların çıkışına sebep olacak sert köşe yapılmaması, 

 Kalorifer ocakları kanallarının kısa yoldan bacaya bağlanması. 
a.4) Baca Yangınlarının Söndürülmesi: Birinci yol ilk iş olarak bacanın alt kısmından söndür 

meye başlamak, bunda başarı elde edilmez ise ateşin eriştiği en yüksek noktanın üstünden ve 
bacadan açılacak delikten suyu sis olarak vermek. Sis halindeki, su ısı ile buharlaşması neticesi 
soğuma ve boğma yolu ile söndürmeyi sağlamak gerekir. İkinci bir yol ise bacanın üst ve alt 
ağızlarının ıslak çuval ve kaba dokulu kalın kumaş parçalarıyla tıkanması neticesi söndürme 
sağlanmış olur. 
b) Sigara ve Kibrit: Dikkatsizlik yüzünden çıkan yangınların sebepleri arasında bilhassa sigara 

başta gelmektedir. İstanbul’da 1964 senesi zarfında vuku bulan 1481 yangından 365 adedinin 
sigaradan çıkmış olduğu istatistiklerle sabittir. ülke çapında ise 1982-1983 yılında çıkan 23506 
yangından 4560 tanesinin yine sigara izmaritlerinden çıkmış olduğu tespit edilmiştir. Sigara 
ateşinin ortalama sıcaklık derecesi 800  oC civarında olduğu söndürülmeden atılan sigaranın ya-
nıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelere teması neticesinde yangın çıkabilir. Eğer söndürmeden 
yere atılan bir sigaranın, rüzgar tesirli sürüklenerek temas ettiği yanıcı maddeyi tutuşturduğu bir 
gerçektir. Her ne kadar kibrit çöpleri kor yapmaması için Mono Amonyum Fosfatla (NH4) H2 P04 
batırılmış ise de, klorat döptas (K2CLO3), Kükürt (S), ombra, cam tozu, çinko oksit, (ZnO), 
bikromat döpotas (K2 Cr O3) antimon sülfürü (Sb2 S3) ve tutkal karışımından yapılan kibrit başları 
yakıldığı vakit 450o - 270o derece hararet neşreder ki, söndürülmeden yanıcı maddeler üzerine 
atılması o maddenin tutuşmasına ve yangına sebebiyet verir. 
c)  Kıvılcım: Yanan bir kütleden koparak etrafa sıçrayan küçük parçacıklara kıvılcım dendiğini 

hepimiz bilmekteyiz. Bu parçacıkların yanar veya kor halde bulunması düştüğü yerdeki 
maddenin cinsine göre yanma olayının meydana gelmesine sebebiyet verir. Zamanında fark 
edilemeyen bu durum büyüyerek yangınların doğmasına neden olur. Rüzgar kıvılcımın etrafa 
yayılmasında büyük etken olduğu kadar kül halinde ve kor halinde bulunan parçacıkların ateş 
(alevli) haline dönüşmesinde de büyük etkendir.     
Bir yangının kıvılcımdan çıktığını tespit etmek için, yangın yerindeki rüzgarın yönünü, süratini ve 
şiddetini tayin etmek lazımdır. Çok süratli rüzgarlarla sağa sola sürüklenen kıvılcımı yok etmek 
için öncelikle çıkış noktasını bularak buradaki yanma olayını yok etmek gerekmektedir. 
Kıvılcımların kaynağı genellikle ;    
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(1) Mangallarda yanan ateşler,       
(2) Sobalarda yanan ateşler,        
(3) Bacalar,          
(4) Tren Bacaları,         
(5) Motorların egzozları,        
(6) Sönmemiş sigara ve pipolardır. 
d) Elektrik: Elektrik enerjisi normal ve dikkatli kullanıldığında ne kadar yararlı ise yanlış ve 

dikkatsiz kullanılması halinde de o derece zararlıdır. Elektrik enerjisinden elde edilen ısı, akımı 
nakleden tesisat ve malzemede olan bozukluklar yangınlara neden olmaktadırlar. Isı elde etmek 
amacıyla kullanılan elektrikli cihazlarda zaman faktörü büyük rol oynamaktadır. (Direnci 10 Ohm 
olan bir elektrik sobasından 5 amperlik akım geçirilerek 10 dakika çalıştırılırsa ısıya dönen enerji 
3600 kaloridir. direnç ve akım sabit kalarak soba 20 dakika çalıştırılırsa ortaya çıkan enerji 7200 
kalori olacaktır. Bu ısı da kolay tutuşabilen maddelerle temas halinde olursa kolayca yangın 
ortaya çıkabilmektedir.) Elektrikten çıkan yangınların nedenlerini genel olarak iki ana gurupta 
toplayarak izah edebiliriz. Elektrik enerjisini kullananların ihmal ve dikkatsizliğinden kaynaklanan 
yangınlar  ve Elektrik tesisatından kaynaklanan yangınlar. 
d.1) Elektrik kullananların ihmal ve dikkatsizliği :Elektrik enerjisinden ısı kaynağı olarak 

yararlanmak amacı ile yapılan cihazların kullanılmaları esnasında kullanma talimatlarına uygun 
kullanılmaması, İhmal ve tedbirsizlik sebebiyle kullanımlarının bitiminden sonra fişlerinin 
çekilmemesi yukarıda bahsettiğimiz zaman ile orantılı olarak yangınların çıkmasına neden 
olurlar. Yangın istatistiklerinde bu sebeplerden çıkan yangın sayısı bir hayli kabarıktır. 
 d.2) Tesisattan kaynaklananlar: Elektrik tesisatların talimatlara uygun şekilde yapılmaması 
halinde büyük bir yangın tehlikesi arz eder, ısı nedeniyle elektrik kablolarında meydana gelen 
erimeler neticesinde tellerin birbirine teması (kısa devre) ile ortaya çıkan şiddetli akımın kolay 
yanabilen maddeleri tutuşturarak yangın çıkarması mümkündür. Kısa devreler elektrik nakil 
hatlarının kemirici hayvanlar tarafından tahribi neticesinde de oluşabilirler. Elektrik sigortalarının 
atması halinde yenisi ile değiştirilmeyip tel sarılarak kullanılması, sarılan bu telin kalın olmasının 
yangınlara sebebiyet verdiği de bilinen bir gerçektir. 
e) Benzin: Benzin petrolden elde edilen kolaylıkla yanabilen bir sıvı maddedir. Özgül ağırlığı 

0.75 gr/cm3 tür. Benzin ve benzeri maddeler (Mazot, tiner, alkol, solvent, gazyağı vb.) kolaylıkla 
buhar haline geldiklerinden hava ile karışarak kolaylıkla yanıcı hale gelirler. Benzinin alevlenme 
ısısı 40-41 derece olduğundan kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama şeklinde yanma 
meydana gelir. Benzinin hava ile karışımı % 1,5 veya 7,6 oranında ise Yanma olaya oluşabilir. 
Benzin buharı bulunan veya bulunabilecek yerlerde alev ve kıvılcım çıkartan alet, malzeme 
kullanılmamalıdır. 
f) Likit Petrol Gazı (LPG) : Sıvı petrol gazı da dediğimiz bu gaz petrol yan ürünlerindendir. Ham 
petrolün damıtılması sırasında elde edilen ürünlerin yanı sıra hidrokarbon sınıfı (etan, metan, 
propan, bütan, etilen metilen vb. gazlar) gaz maddelerde ortaya çıkmaktadır. Ancak fiziksel 
özelliklerinden dolayı basınç altında sıvı hale gelebilen ve üzerinden basınç kaldırıldığı zaman 
tekrar gaz haline dönen propan ve pütan gazı sanayii ve evlerde yakacak olarak geniş bir 
kullanım alanı bulmuştur.Bu gazlar kullanılması sırasında gerek kullanan gerekse imalat hataları 
nedeniyle yangınlara sebebiyet vermektedirler.  
g)Gaz: 
g.I.) Gaz Nedir?: 

Gaz, tabiatta bulunan üç cisimden biridir. Gazların tanınması güçtür. Çünkü gazın belirli bir cismi  
ve hacmi yoktur. İçine girdiği kabın biçimini alır. Kabın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre ya  
genişler, ya da sıkışır. Gözle görülen elle tutulan cisimlere benzemez.Gazların çeşitli özellikleri    
belirli gaz kanunları ile ortaya konulmuştur. Başlıcaları şunlardır; 
(1) Boyle Kanunu : 1659 yılında İngiliz fizikçisi Robert Boyle bir gazın hacmi belirli bir oranda 
küçülünce basıncının aynı oranda büyüdüğünü, hacmi büyüyünce de basıncının yine aynı 
oranda azaldığını kanıtladı. Ve bu kanuna “Boyle Kanunu” adını verdi. 
(2) Gay-Lussuc Kanunu : Fransız bilgini Gay-Lussuc gazın basıncının ve hacminin ısı 

derecesiyle ilgili olduğunu keşfetti. Bir gazın basıncı ve hacmi sabit tutularak sıcaklığı 1 derece 
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artırılırsa o gazın hacmi veya basıncı o derecedeki halinin 1/273 katı katar artar, şeklinde 
özetlenen kanunu buldu. 
 
(3) Dalton Kanunu:İngiliz fizikçisi ve kimyacısı Dalton gaz karışımındaki toplu basıncın, karışımı 
meydana getiren gazların ayrı ayrı kendi basınçları toplamına eşit olduğunu göstermiştir 
g.II-Gaz Basıncı: 
Gazın basıncı “Monometre” denilen özel aletlerle ölçülür. Basıncın birimi atmosferdir. 1 atmosfer, 
dünyamızı çevreleyen hava tabakasının deniz kenarında ve 0 derecede 1 mm2.lik yüzeye yaptığı 
basınçtır. Bu basınç 1 mm2 kesitinde, 76 cm. yüksekliğinde bir civa sütununun ağırlığına eşittir. 
1033,6 gramdır. Her gazın cinsine göre bir ağırlığı vardır. 
g.III-Gaz Çeşitleri: 

Gazlar üç grupta toplanmıştır. 
g.III. (1)Eleman Gazlar: Tabiatta eleman halinde bulunan gazlar 11 tanedir. Bunlardan beşi hem 

eleman halinde, hem de bileşik halinde bulunabilirler. Bunlar; 
- Hidrojen, 
- Oksijen, 
- Azot, 
- Flüor, 
- Klor ‘dur. 
Geri kalan altı tanesi bileşik yapmayan tabiatta daima eleman halinde bulunan gazlardır. Bunlar; 
- Helyum, 
- Neon, 
- Argon, 
- Kripton, 
- Ksenon, 
- Radon ‘dur. 
Bunlara “Soy gazlar” denir. 
g.III.(2)Bileşik Gazlar: Çok çeşitlidir. Karbon, oksijen, hidrojen bunlardandır. Bileşik haldeki 
gazlar kimyasal olaylar sonucunda elde edilirler. 
g.III.(3)Karışım Gazlar: Endüstrinin en önemli kolunu meydana getirirler. Gaz karışımları, enerji 
elde edilmesinde kullanılır. Gaz karışımlarının en önemlisi havadır. 
Endüstride muhtelif maksatlar için kullanılan gazlar aşağıdaki tipler altında toplanabilir. 
- Mayi haline getirilmiş yanıcı gazlar, 
- Mayi haline getirilmiş yanmayan gazlar, 
- Gaz halinde yanıcı gazlar, 
- Gaz halinde yanmayan gazlar, 
g.IV-Gaz Yakıtlar : 

Enerji elde edilmesinde kullanılan yanabilen gazlardır. 
Gaz yakıtlar iki kısma ayrılırlar; 
g.IV.(1)Tabii Gazlar: Daha çok petrol bölgelerinde yer çatlaklarından veya açılan kuyulardan 
çıkar. 
g.IV.(2)Suni Gazlar: Daha çok kömürlerden çıkarılır. En önemlisi havagazıdır.Endüstride 
havagazından başka yakıt olarak kullanılan gazlar şunlardır. 
 Generatör Gazı: Generatör adı verilen gaz, özel fırınlarda, kızgın kok veya taş kömürü 
üzerinden hava geçirilmekle elde edilir. Bileşimi karbon monaksit ve azot karışımıdır. 
 Su Gazı : Kızgın kömür üzerinden hava yerine su buharı geçirilirse su gazı elde edilir. Bunun 
bileşimi karbonmonoksit ve hidrojendir. 
 Kuvvet Gazı: Bazı endüstri kollarında bu iki gaz (generatör ve su gazı) karışım halinde 
kullanılır. Bu gaz karışımına kuvvet gazı adı verilir. 
 Asetilen gazı 
 Hidrojen gazı, 
 Likit petrol gazı. 
g.V-Gazların Depo Edilmesi: 
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Gaz depoları (gazometreler) yaş ve kuru olmak üzere iki şekilde yapılmıştır. 
 
g.V.1) Yaş Usul : Sacdan yapılmış, bir yanı açık silindirler, açık tarafı sıvı üzerine gelmek 

suretiyle, su veya yağa batırılır. Alttan gönderilen gazla dolan silindir sıvı üzerinde yükselir. Gaz 
eksildikçe silindir sıvıya batar. Bazı gaz depoları iç içe girmiş bir kaç silindirden yapılmıştır. 
Bunlara “teleskop depolar” denir. 
g.V.2) Kuru Usul: Bu gaz depoları üstleri ince bir damla kapalı büyük silindirlerdir. İçindeki 

hareketli bir kapak basıncı ayarlar. Kapakla silindir arasından gaz sızmaması için silindir 
duvarlarından aşağı katran akıtılır. Kuru depolardan daha büyük olan kıt gazometreler 600.000 
m3 gaz alabilir.2.1.5.2. Küçük ölçüdeki gaz depolama kapılarına “Tüp” denir. Çeşitli büyüklükte 
olup, taşınabilirler. Tüp içine gaz basınçla doldurulur. 
g.VI-Zehirli Gazlar: 
Canlıların sağlığını bozucu etkileri olan gazlara “Zehirli Gazlar” denir. Zehirli gazlar etkileri 

bakımından beş kısma ayrılır. 
g.VI.1Sinir Gazları : Korkunç gazlardır. Renksiz ve kokusuzdur. Gözbebeği uflamasıyla 

başlayan etkileri bütün gazların normal üstü kasılmasıyla devam ederek ölüme götürür. 
Yakıcı Gazlar : Deri üzerinde iyileşmesi çok zor yaralar açar. 
g.VI.2)Boğucu Gazlar: Akciğerde şişme meydana getirir, insan soluk alamamaktan ölür. 
g.VI.3) Aksırtıcı Gazlar: Öldürücü değildir. İnsanı şiddetle aksırtır. 
g.VI.4) Göz Yaşartıcı Gazlar: Öldürücü değildir. Geçici bir zaman görmeye engel olur. 

g.VII-DOĞAL GAZ 

Türkiye’de pek çok farklı tipte enerji kullanılmaktadır. Örneğin:Kömür, linyit, fuel-oil ve doğal gaz. 
Türkiye’nin doğal gaz rezervleri oldukça azdır. Bu nedenle, Ülkemizin ihtiyacı bu rezerve sahip 
ülkelerden (Rusya, İran gibi) temin edilmektedir. 
Doğal gaz, insanoğlu tarafından binlerce yıldan beri bilinmesine rağmen doğal gazın yaygın 
olarak kullanılmasına 1960’lı yıllardan sonra başlanılmıştır. 
Organik teoriye göre; diğer fosil yakacaklar gibi doğal gazda milyonlarca yıl önce yaşamış bitki 
ve hayvan artıklarının basınç ve ısı etkisiyle kimyasal değişikliklere uğraması sonucu meydana 
gelmiştir. Genel olarak, doğal gaza, sıradağ yamaçlarında petrol yatakları ile birlikte ve serbest 
olarak rastlanılmaktadır. 
g.VII.1)DOĞAL GAZIN ÖZELLİKLERİ: Doğal gaz esas olarak, metan, metana göre daha az 

oranda etan, propan, bütan gibi yanıcı gazlar ile nitrojen, karbondioksit, hidrojen sülfür ve helyum 
gibi yanıcı olmayan gazlardan oluşan renksiz, kokusuz, havadan hafif bir gazdır. Havaya göre 
yoğunluğu 0,6-0,8 arasındadır.(Havanın yoğunluğu=l) 
Temiz bir yakıttır. Doğal gaz tam yandığında mavi bir alevle yanar. Hava ile belirli oranda 
karıştığında patlayıcı özelliği vardır. Doğal gazın patlama limitleri %5-%15 arasındadır. 

 
g.VII.2)DOĞAL GAZIN KULLANIM ALANLARI: Günümüzde doğal gaz, yakacak ve hammadde 
olarak çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Yakacak olarak, termik santrallerde elektrik enerjisi 
üretimi için, endüstri kuruluşlarında ısıtma, kurutma, pişirme, ısı işlem fırınlarında, kaynak 
işlemleri ve buhar üretimi için, konut ve iş yerlerinde sıcak su, pişirme, kurutma, ısıtma ve 
soğutma işlemleri için doğrudan doğruya kullanılabilir. 

 
 
      YANICI GAZLAR 

BİLEŞENLER KİMYASAL 
FORMÜL 

% ORANLARI 

METAN CH4 92,6 

ETAN C2H6 3,6 

PROPAN C3H8 0,8 

BÜTAN C4H10 2,6 

    

  YANICI OLMAYAN  
           GAZLAR 

AZOT N2 2,6 

KARBONDİOKSİ
T 

CO2 1,0 



 

 13 

Doğal gazın bileşiminde bulunan hidrokarbonlar nedeniyle, sanayide amonyak, metanol, hidrojen 
ve petrokimya ürünlerinin sentezinde mürekkep, zamk, sentetik, lastik, fotoğraf filmi, deterjan, 
boya, dinamit, plastik antifriz ve gübre gibi maddelerin üretiminde doğal gaz doğrudan 
hammadde olarak kullanılabilir. 
g.VII.3)DOĞAL GAZIN YANMA KARAKTERİSTİKLERİ: Doğal gazın yanması hava gazından 

değişiktir. Gaz yandığı zaman, gaz ile oksijen arasında kimyasal bir reaksiyon oluşur. Doğal gaz 
yandığı zaman; ısı ve tam yanma ürünleri oluşur. Bu ürünler; su buharı, karbondioksit ve azot. 
Doğal Gaz İçin Denklem:        C H4 +2O2  =  CO2 + 2H2O 
                                         (Metan) (Oksijen)  =  Karbondioksit) (Su) 
1 m2 metan, 2 m3 oksijene ihtiyaç duyar. Bu oksijeni havadan alır. Havanın %2l’i oksijen, %78’i 
azottur. Bu azot reaksiyona girmez. 
1 m3 doğal gazın yanması için gerekli olan hava şöyle hesaplanır:  
2 m3 Oksijene X 100 = 9,8 m3 =~ l0 m3 HAVA 
                             21 
Eğer, gerekli hava sağlanamazsa tamamlanmamış yanma oluşur ve CO (Karbonmonoksit) 
üretilir. 

 Tamamlanmamış Yanma:Tamamlanmamış yanmanın ürünü olan Karbonmonoksit (CO) çok 

tehlikeli bir gazdır. 
Toksit oranı, hava içinde % 0,4 bulunursa öldürücü olur, renksiz, kokusuz, tatsızdır. 
Belirtileri, hoş olmayan sülfür kokusu, cihazların veriminde düşüş, yanma odalarında kurum 
birikmesidir. 
Tamamlanmamış yanmanın iki temel sebebi vardır. 
1. Yetersiz Oksijen 
2. Alevin Bozulması. 

  Yanma Havasının Bozulması:Doğal gaz şehir gazına (hava gazına) göre daha yavaş yanma 

hızına sahiptir. Alevlenebilirlik sınırlarının bozulmasına daha büyük eğilimi vardır. 
Doğal gaz yakan cihazlardaki yanma havasının bozulması, yanma hızını azaltır ve 
alevlenebilirlik sınırlarının aralığını indirger. Yakıcının alevi yükselir ve yakıcı sönebilir. 
Eğer, doğal gazın yanma havasında %1,5 CO2 varsa yanma bozulur, bu yüzden % 2 CO2’e 
ulaşırsa alev söner, odalardaki CO2 seviyesi %5’i geçerse odaların havası bozulur. 

 Alevlenebilirlik Sınırları: Gaz-hava karışımlarının hacim yüzdeleridir. Karışım çok fazla 

hava veya çok fazla gaz ihtiva ederse yanma gerçekleşmez. 
Her yanabilir gaz veya gaz karışımları için iki alevlenebilirlik sınırı vardır. 
o ALT LİMİT: Hava ile karışan yanabilen gaz yüzdesi yanmayı sürdüremeyecek kadar düşük 
ise, 
o ÜST LİMİT: Gaz-hava karışımı içindeki oksijen miktarı yanmayı sürdüremeyecek kadar az ise, 
Eğer yanma bu iki sınır arasında başlarsa karışımın sıcaklığını yeterince hızla yükseltecek ısı 
üretilir. Alev, karışım tükeninceye kadar düzenli hareket eder. Gaz-hava karışımının belirli 
oranlarda, alevin hareket hızı çok hızlı olabilir ve karışım patlar. İki sınıra da yakın çok küçük bir 
aralık vardır, hareket eden alevin hızı çok yavaşladığı zaman karışım alevlenebilir fakat patlayıcı 
değildir. 
Tamamlanmamış Yanmadan Kaçınma Yolları:  
1. Cihazlara yanma için gerekli yeterli temiz hava sağlanmalıdır. 
2. Cihazlar doğru monte edilmelidir. 
3. Cihazların havalandırma ayarı doğru yapılmalıdır. 
4. Baca ekipmanları doğru seçilmelidir. 
5. Basınç kontrolü yapılmalıdır. 
6. Cihazların yeterli ve düzenli bakımları yapılmalıdır. 
Gazın Yanması İçin iki hava gereklidir. 
 İLK HAVA:Karışımdan önce gaz tarafından sokulan hava. 
 İKİNCİL HAVA:Alevin kendisi tarafından kazanılan hava.  

Birincil veya ikincil havanın veya her ikisinin eksikliğinde tamamlanmamış yanma oluşur. 
    İlk havanın eksikliğinin ana nedenleri şunlardır:  
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 Hava ızgarasının tıkanması. 
  Hava ayarının çok fazla kısık olması. 
 Yakıcının karışım tüpü içindeki tıkanıklığı. 
 Regülatörün yanlış oturtulmasından ileri gelen düşük basınç.  
 Enjektör çapının çok geniş olması. 
 Enjektörün yakıcı boğazına çok yakın olması 
İlk Havanın Eksikliğinin Etkileri: 

Alev aşağıdaki özellikleri gösterir,  
 Cansız ve devrik,  
 Sarı uçlu. 
İkincil Havanın Eksikliği: 

 Yetersiz havalandırmadan ileri gelen yetersiz hava.  
 Tıkalı baca çıkışı. 
 Gaz hızının çok yüksek olması. 
İkincil Havanın Eksikliğinin Etkileri: 

 İşleme. 
 Yanmanın kötü kokulu oluşu. 
 Kötü havalandırmadan ileri gelen tamamlanmamış yanma. 

g.VII.4) DOĞAL GAZIN EMNİYET VE YANGIN TEDBİRLERİ 

Yüksek kalorili, temiz, sürekli ve rahat kullanılabilir bir yakıt olan doğal gaz, kokusuz olduğu için 
kokulandırılmaktadır. (Tiyofen, kükürtlü organik bileşik). 
Doğal gaz, renksiz ve gözle görülmediği için bu koku sayesinde cihazlarda ve tesisatta meydana 
gelebilecek bir gaz kaçağının anında hissedilmesini sağlamıştır. 
Tüpgaz (LPG) ve havagazının sahip olduğu yanıcı ve patlayıcı özellikler doğal gazda da vardır. 
Doğal gaz, kapalı bir hacimde %5-%15 limitleri arasında bulunduğu zaman bir ateş kaynağıyla temas 

ederse patlama özelliğine sahiptir. Bu özelliği göz önünde bulundurularak, kaynağından çıkarılışından 

cihazlarda kullanımına kadar geçen safhalarda gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Şebekedeki gaz 

kaçaklarının tespitinde otomatik kontrollü scada sistemlerinin kullanılması, bina içinde ana emniyet 

vanası, sayaç giriş vanaları, cihaz önündeki açma, kapama vanalarının kullanılması doğal gazın sahalarda 

emniyetle kullanılması ile ilgilidir. 

g.VII.5) GAZ KULLANICILARIN YAPACAKLARI İŞLEM 
Doğal gaz kullanıcıları, gaz kokusu aldıkları zaman veya doğal gaz alarm cihazı (eğer varsa) 
alarm verirse, aşağıda belirtildiği şekilde hareket etmeli ve önlem almalıdır. (Gaz sayaç 
üzerindeki uyarı yazısında belirtildiği gibi) 

 SAYAÇ GİRİŞ VANASI KAPATILIR. 

 ORTAMI HAVALANDIRMAK İÇİN TÜM KAPI VE PENCERELER AÇILIR. 

 ELEKTRİK DÜĞMELERİ İLE OYNANMAZ, AÇIK İSE AÇIK, KAPALI İSE KAPALI KONUMDA  
BIRAKILIR. 

 KİBRİT ÇAKMAK VB. GİBİ KIVILCIM SAÇAN MADDELER KULLANILMAZ, SİGARA 
İÇİLMEZ. 

 EGO ACİL ARIZA EKİPLERİNE 187’YE TELEFONLA HABER VERİLİR. 

g.VII.6) KONUTLARDA DOĞAL GAZ KULLANIMI 

 Mutfakta: Genellikle ocak, fırın ve ocaklı fırın kullanılmaktadır. Mutfak cihazlarında da doğal 
gaz kullanılır. 
 Su Isıtıcıları: Açık bacalı su ısıtıcılarının bulunduğu bölümde iyi çekiş yapan bir baca 
bulunmalı ve cihaz mutlaka bu bacaya bağlanmalıdır. Su ısıtıcısı mümkünse tam bacanın altına, 
bu mümkün değilse baca hizasından en fazla 1 m. açıklık bulunacak şekilde monte edilmeli 
         
Doğal çekişli cihaz ile baca arasına konulan atık gaz borularında 90 derecelik dirseklerden 
kaçınılmalı, 135 derecelik dirsekler veya esnek tip borular tercih edilmelidir. Borular elle 
sökülmeyecek şekilde bağlanmalıdır. Yeterli gaz, beslemesine uygun çapta döşenen gaz 
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tesisatına mutlaka bir ara musluğu konmalı ve musluk ile cihaz arasının bağlantısı ancak bir alet 
ile sökülebilir şekilde rekorla yapılmalıdır. Su ısıtıcısının bulunduğu bölümün dışa bakan 
camında veya duvarında ısıtıcıya uygun ölçülerde bir havalandırma oluşturulmalıdır. Ancak, yapı 
aydınlığına bakan pencere ve duvarlara, yanma için gerekli oksijen yeterli oranda sağlanacağı 
için vantilasyon takılmaz.Kullanma açısından bacalı tip su ısıtıcıları için en uygun yer mutfak ha-
cimleridir. Ancak istenen koşullar (uygun havalandırma ve baca olması kaydıyla) sağlandığı 
takdirde mutfak dışındaki bölümlere de açık bacalı su ısıtıcıları işletmenin onayı alınarak monte 
edilebilir.Denge bacalı su ısıtıcıları, dış atmosfere açık, sabit bir duvar üzerine ve üretici firma 
montaj talimatına uyularak monte edilmelidir. Ancak yanıcı ve kolay tutuşabilir yapı elemanları 
bulunan duvar yüzeylerine (ahşap, lambri, kağıt kaplama vb.) monte edilemez.Zemin katlarda 
bulunan, kapalı olmayan balkonlara açılan ve insan elinin değebileceği bölümlerde yerden 2 m 
yüksekliğe kadar olan yerlerdeki denge bacalı su ısıtıcılarının dış atmosfere açılan baca çıkışları 
koruyucu bir kafes içine alınmalıdır. Koruyucu kafesler kötü hava koşullarına dayanıklı ve 
yanmaz bir malzemeden yapılmış olmalı, dıştan duvara monte edilmeli ve yanmış gaz çıkış 
borusu ile metal koruyucunun bağlantısı bulunmalıdır. 
 Sobalar: Gaz ile çalışan sobaların açık bacalı olan tiplerinin bulunduğu bölümde iyi çekiş 
yapan bir baca bulunmalı ve mutlaka bacaya bağlanmalıdır. Soba mümkünse tam bacanın 
altına, mümkün değilse baca hizasında en çok 1 m. açıklıkta bulunacak şekilde monte 
edilmelidir. Sobalar sabit bir şekilde, konumuna göre bağlanmalıdır. Sobanın yakın bir yerine 
mutlaka bir ara musluğu konmalı ve bağlantısı soba tarafından rekorlu olmalıdır. Baca 
bağlantılarındaki borularda 90 derecelik dirseklerden kaçınılmalıdır. Yanıcı ve kolay tutuşabilir 
maddelerin bulunduğu bölümlere açık bacalı soba konulmalıdır.  Açık bacalı sobaların 
baca çıkışlarında yönlendiricilerin olması gerekmektedir. Denge bacalı sobalar, dış atmosfere 
açık, sabit bir duvar üzerine ve üretici firma montaj talimatlarına uygun olarak monte edilmelidir. 
Montajda, sobaların soğuk hava akımının olduğu yerlere, özellikle pencere altlarına, bölüm 
içindeki hava sirkülasyonunun en düzgün olacak şekilde sağlanabilmesi için yere yakın olarak 
monte edilmesi kullanım açısından yararlıdır.      
Zemin katlarda bulunan, uygun balkonlara açılan ve insan elinin değebileceği bölümlerdeki dış 
atmosfere açılan denge bacalı soba baca çıkışları, aynen su ısıtıcılarında olduğu özelliklerde 
koruyucu kafes kullanılmalıdır.Sobaların yerleştirilmesinde, yapımcının tavsiyelerine kesinlikle 
uyulmalıdır. 
 Kat Kaloriferleri: Açık bacalı kat kaloriferleri banyo duş, yatak odaları, gerektiğinde 
yatılabilen odalar, oturma odaları, açık balkonlar ve havalandırılmayan bölümlere monte 
edilemez. Yanma havasını aydınlıkta olmayan iyi çekişli bir havaya sahip ve havalandırma 
koşullarına tam uyan, mutfak bölümleri tercih edilmelidir. Ancak aranan şartlar sağlandığında 
mutfak dışındaki bölmelere işletmelerin onayı alınarak konulabilir. Baca bağlantıları istenilen 
özelliklere göre yapılmalıdır.Açık bacalı ve iki sistemli (hem kat kaloriferi hem de su ısıtıcısı 
olarak kullanılan cihazlar vb.) kombi cihazları da aynen su ısıtıcıları gibi ve istenen koşullar 
sağlanan hacimlere yerleştirilmelidir.Cihaz baca çıkışlarında yönlendiricilerin olması  
gerekmektedir. Denge bacalı kat kaloriferleri ve iki sistemli kombi cihazları aynen denge bacalı 
su ısıtıcıları gibi yerleştirilmelidir. 

g.VII.7) DOĞAL GAZ İLE DİĞER YAKITLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Ülkemizde sınai sektörde günümüze kadar kömür, fuel-oil, motorin, LPG gibi yakıtlar kullanırken 
1989 yılından itibaren bu yakıtlarla birlikte doğal gazda kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada da 
ülkelerin enerji politikaları doğrultusunda sınai sektörde doğal gaz kullanımı kimi ülkelerde 
düşük, kimi ülkelerde ise çok yüksek oranlarda gelişme göstermiştir. 
Ülkemizde doğal gazın sınai sektör ve alt sektörlerinde kullanımını etkileyen faktörler, doğal gazın 

alternatif yakıtlarla özellikle Fuel-oil ve kömüre göre sektörlere getirdiği avantajlar, doğal gaz kullanımı 

için yapılacak yatırım ve doğal gazın alternatif yakıtlara göre fiyatıdır. 
g.VII.8) İŞLETME ÖZELLİKLERİ: 
 Yakıt Temini: Genel de sınai kuruluşlar bulunduğu bölgeye en yakın kömür havzalarının 

kömürlerini kullanmak durumundadırlar. Bu yörelerden kömür temin edilemediği veya proses için 
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uygun kalitede kömür bulunamadığı durumda daha uzak mesafelerden kömürü taşıtmak 
durumunda kalmaktadırlar. Fuel-oil de yine tankerlerle fabrikaya kadar taşınmaktadır. 
Kuruluşlar bu taşıma işlemlerini en sağlıksız kış şartlarında dahi gerçekleştirmek zorunda olup, 
bazen gerçekleşmeyen yakıt teminleri nedeniyle üretimleri aksamaktadır. Yine bu yakıtların 
tesellüm işlemleri, stoklara boşaltılması iş gücü yönünden de kuruluşlara yük getirmektedir. 
Doğal gazın temini ise kömür ve Fuel-oil’e göre daha kolay olup, fabrika teslim noktasına ve 
buradan da kullanım yerlerine kadar yaz, kış gözetmeksizin borularda taşınabilmekte ve günün 
her saati istenildiği anda istenilen miktarda kullanılma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca doğal gazın 
bedeli kullanımdan sonra ödenmekte olup kuruluşlara bir aylık gaz kullanım bedelini bir ay 
işletme imkanı verilmektedir. 
 Stoklama:Kömür ve Fuel-oil kullanan her tesis üretimin aksamadan yürüyebilmesi için tesisin 

stoklama alanı imkanlarına, mali gücüne üretimin kesintiye uğrama riskinin büyük veya 
küçüklüğüne yakıtın teminindeki güçlüklere bağlı olarak asgari stok bulundurmak durumundadır. 
Asgari stok demek ise iş gücü ve tesisin yerel görüntüsünü bozan bir unsur demektir.Doğal gaz 
da ise böyle bir stoklama ihtiyacı bulunmayıp her an kullanıma hazır olmaktadır. 
 Yakıt Hazırlama: Kömür ve Fuel-oil’in kullanımdan önce, kullanıma hazırlanması 
gerekmektedir. Kömür kullanan tesislerde bu işlem daha fazla zaman ve iş gücü 
gerektirmektedir.Kömürün kırılması, kullanım yerine taşınması oldukça yüksek oranda iş gücü 
kaybına ve maliyete katlanılmak zorunda kalınmaktadır.Fuel-oil kullanan tesislerde ise özellikle 
kışın stok tanklarının belirli derecelere kadar ısıtılarak belirli ısıda tutulmaya çalışılması, bu 
tanklardan günlük tanklara ve buradan kullanım yerlerine kadar pompalanması yine belirli iş 
gücü ve maliyete katlanmasına yol açmaktadır.Doğal gazda yakıt hazırlama işlemleri 
bulunmayıp vanalar açık olduğu müddetçe herhangi bir maliyete katlanmaksızın her an sabit 
basınçta doğal gaz kullanma olanağı bulunmaktadır.Gerek temin gerek stoklama gerekse yakıt 
hazırlama yönünden doğal gaz kömür ve fuel-oil’e göre her tür tesiste avantajlıdır. 
g.VII.9) VERİM: Doğal gazı verim açısından kömür ve fuel-oil’le karşılaştırmak için gaz kullanım 
amacını göz önünde bulundurmak gerekir. 
1. Fuel-oil’in içindeki karbon miktarı doğal gazla kıyaslandığında yaklaşık olarak % 11 daha 
fazladır. 
2. Doğal gazın içindeki hidrojen miktarı Fuel-oil’le kıyaslandığında 2 kat, kömürle 
kıyaslandığında ise 7 kat fazladır. 
3. Kömür ve Fuel-oil dikkate değer miktarda kükürt içerirler. Kömürün içindeki kükürt çeşitli 
kömürlere göre %l-%7 arasında değişir. Fuel-oil’in kükürt miktarı ise kompozisyona bağlı olarak 
%2-%4 arasındadır. Doğal gaz da ise kükürt yoktur. 
4. Kül genellikle kömürün içinde bulunur. Bu oran çeşitli türlere göre %10’u bulabilir    Fuel-oil’ 
de ise oldukça az miktarlarda da olsa küle rastlanmaktadır. 
5. Kömürdeki nem oranı yüksektir. Fuel-oil’de yok denecek kadar az nem bulunmaktadır. Doğal 
gaz da ise nem yoktur. 
6. Isı Birimleri aynı olmak koşuluyla bir ısı birimi için Fuel-oil’in ve Doğal gazın kullandığı teorik 
hava miktarı hemen hemen aynıdır. 
7. Gazın yanması sonucu oluşan su buharı Fuel-oil’in yanması sonucu oluşan su buharının 
yaklaşık 1.7 katıdır. Kömüre göre bu oran 3 olmaktadır. Bu sonuçların gazın ve fuel-oil’in içindeki 
fazla hidrojenden ötürü elde edildiği acıktır. 
8. Kömürün ve fuel-oil’in yanma ürünlerine dikkate değer miktarda kükürtdioksit görülmesine 
rağmen doğal gazın yanma ürünlerinde kükürtdioksit görülmemektedir.  
9. Baca gazındaki suyun çiğlenme sıcaklığı kömürde 35 oC, Fuel-oil’de 49 oC doğal gaz da ise 
56 oC dir. 
4-YANGINLARI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER. 

 
Yangınları Önleyici Tedbirler: Yangını  mutlak  önleyici tedbirler  düşünülemez.  Zira  yangını          

oluşturan üç  unsur ( yanıcı madde, oksijen ve  ısı ) hayatın  vazgeçilmez ihtiyaçlarıdır.  Öyle ise  
önleyici   tedbirler  olarak  nelerin  üzerinde durulacaktır.  Üzerinde  duracağımız  konuda  



 

 17 

budur.Mutlak surette yangını  önlememekle  beraber  büyük  oranda  yangın  ihtimalini  azaltıcı, 
önleyici  tedbirler vardır. Burada bu tedbirleri şematik olarak vereceğiz. 
 
 

Yangını Önleyici Tedbirler 
 

 
 
 
    İnşai Bakımdan    Tesisat Bakımından      Kullanma Bakımından      Diğer Tedbirler 
                                   Önleyici Tedbirler         Önleyici Tedbirler             Önleyici Tedbirler 
 
 
 
 
 
       Sabit Tesisler                 Yangın İhbar                    Yangın Söndürme 
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A) İNŞAİ BAKIMDAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER: İnşai bakımdan önleyici tedbirler olarak şu 
hususlar üzerinde durmak gerekir. 
A.1) İnşaat ve dekorasyon malzemesi:Olanaklar ölçüsünde inşaat ve dekorasyon malzemesi 
yanmaz veya zor yanıcı maddelerden seçilmelidir. Estetik açıdan düşünülerek dekorasyonda 
ahşap malzemelerden mümkün olduğu ölçüde kaçınılmalıdır. 
A.2) Bacaların inşa durumu: Ahşap  çatılı  binalarda bacaların  inşa  durumu  da başlı   başına 

bir   yangın sebebidir. Bacalarda yangın sebebi olan inşaat hatalarını şöyle  sıralayabiliriz. 
 Bacaların çatı arasından geçirilirken payanda ve tahtalara temas ettirilmesi. Normalde 
bacanın bu ahşap kısımlardan 10-15 cm. açıktan geçmesi gerekir. 
 Bacaların inşası sırasında içlerinin sıvanması; Bacaların içi ancak inşa sırasında sıvanabilir. 
Sıvanmamış bacalarda tuğla aralarında boşluklar aralıklar bulunmakta ve buralardan kıvılcımlar 
çatıya geçmektedir. Ayrıca bu şekildeki bacalarda kurum toplanmakta kurum ise tutuşabilmekte, 
buradan çatıya veya depo olarak kullanılan çatı aralarında, buradaki kolay tutuşan maddeleri 
yakmaktadır. Baca bu şekilde inşa edilmiş ise en azından dıştan kalın bir sıva ile sıvanmalıdır. 
Zira onun içten sıvanması olanaksızdır. 
 Buradaki inşaat hatasının üçüncüsü ise, çatı üstündeki kısmının yeteri kadar yüksek 
olmamasıdır. Bacalar hem yangın bakımından hem de bacanın iyi çekmesi bakımından çatının 
tepe noktasını aşacak şekilde yapılmalıdır. Yükseltilmemiş bacadan sıçrayacak kıvılcımlarla da 
yangın çıkmaktadır. 
 Yangın bölme duvarları: Ahşap çatılı binaların çatıları ne kadar uzun olursa olsun tek 

bölmeli çatı halinde yapılmaktadır. Bu durum ise çatının her hangi bir yerinde çıkan yangının 
kolayca bütün çatıyı kaplamasına neden olmaktadır. Halbuki; Bu uzun ve geniş çatılar, tuğla 
duvarlarla bölmelere ayrılsa, ortalama 10 metre aralıklarla ve çatı üzerinde de 75 cm. kadar 
yükseltilse herhangi bir bölmede çıkan yangın diğer bölmelere daha zor geçecek veya hiç 
geçmeyecektir. 
 Asansör Motor Daireleri ve Havalandırma bacaları: Asansör motor daireleri genellikle çatı 
içerisinde bırakılmaktadır. Bu durumda alt katlardaki yangın baca görevi yapan asansör boşluğu 
yolu ile motor dairesine ve çatıya sıçramakta ve büyümektedir. Motor dairesinin çevre duvarları 
çatıyı kesip dışarı çıkmalı ve üzeri kapatılmalıdır. Havalandırma bacaları da keza çatı arasında 
son bulmamalı çatıdan dışarı çıkmalıdır. 
 Bacaya yakın yapılan kapı ve pencere söveleri: Kapı veya pencere söveleri (Pervaz) 

odalardan geçen baca duvarlarına yakın veya bitişik yapılmakta veya belirli takozlarla baca 
duvarlarına tutturulmaktadır. Takozların sürekli ısınması zamanla tutuşmalarına sebep 
olmaktadır. Ayrıca buralara gömme dolap yapılması da çok sakıncalıdır. 
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 Yangına hassas yerlerin ayrılması: Yangına karşı hassas yerlerin inşaat sırasında diğer 

bölümlerden ayrı yapılması. (Mutfak, depo, akaryakıt tesisleri kalorifer tesisatı vs.) 
 Yanmaz boya veya maddelerle kolay yanıcı maddelerin üzerlerinin boyanması: Bir 

tedbir olarak bu hususunda inşaat sırasında dikkate alınması son derece yararlıdır. 
  Yukarıda sayılan tedbirlere rağmen yine de yangın çıkabilir. Hele savaşta mutlaka 
çakacaktır. Binanın inşa tarzı ve yapım planı, çalışmaların kolay yada zorlukla yapılmasına 
neden olacaktır. 
 Yangın Merdivenleri: Yangın merdivenleri. inşaat yapılmadan yapının özelliği ve görünümü 
bozulmayacak şekil ve yere projede konulur. 
 Yangın merdivenlerinin yerleri görülecek şekilde işaretle belirtilmelidir. 
 Ulaşması kolay ve yakın yerlere yapılmalıdır. 
 Binalarda yukarıdan aşağıya doğru genişleyecek şekilde yapılır. 
 Bina büyüklüğüne ve mevcut sayısına orantılı olacak şekilde geniş yapılmalıdır. 
 Lüzumsuz eşyalar ile asla kapatılmaz, kilitlenmez. 
 Yuvarlak yapılmaması daha idealdir. 
 Kafes şeklinde yapılmamalıdır. 
 Hava sirkülasyonu olmayan yere yapılmalıdır. 
 Malzeme (ısınmaz malzeme kullanılır) hafif metal kullanılır. 
B) TESİSAT BAKIMINDAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER:: Binalarda çeşitli sabit tesisler vardır.      

Bunların yangınla ilgili olanları aşağıda belirtilmiştir. 
B.1) )Sabit tesisler bakımından alınacak önlemler:Elektrik tesisatına, su tesisatına, havagazı 

tesisatına,  kalorifer tesisatına , paratoner tesisatına ( yıldırımlık ) ve drenaj  tesisatına göre 
önleyici tedbirler olarak incelenir. 
B.1-a) Elektrik Tesisatı: Elektrik tesisatının yapılmasında aşağıdaki hususlarda dikkatli 
olunmalıdır. 
 Kargir ve betonarme binalarda elektrik tesisatı (sıva içi) olarak yapılmaktadır. Bu  durumda; 
boru  ve kablolar izolasyon bakımından dayanıklı olmalıdır. Buvat, anahtar, priz, boru içi kablo              
ekleri çok iyi izole edilmelidir. Tesisat baca yakınından veya üzerinden geçirilmemelidir. 
 Ahşap yapılarda tesisat sıva üstünden, açıktan geçirilmeli, kabloların geçtiği borular kalın 
 olmalıdır. 
 Tesisatta kullanılan sigortalar otomatik olmalı, erime esasına göre yapılmış sigortalarda ise  
sigorta  teli kablo tellerinden daha ince ve kolay eriyici olmalıdır. 
 Elektrik tesisatı genel projesinde keyfi hiçbir değişiklik, tesisat tamamlandıktan sonra da hiç  
 bir  ek yapılmamalıdır. 
 Tesisatın topraklama tertibatı olmalıdır. 
 Elektrik tesisatı üç veya altı ayda periyodik kontrole tabi tutulmalıdır. 
 Elektrik tesisatı ile ilgili olarak yapılacak kontrollerde yetkili bir teknisyenle rapor tutmalı,  
eksiklerin  giderilmesi için kurum amirine bir yazı ile sunulmalıdır. 
B.1-b) Su  Tesisatı:  Su   tesisatı  sabit  tesis  olarak ,  çıkmış  yangını  anında  ve  başlangıçta  

söndürebilmek için önleyici ve koruyucu bir rol oynamaktadır. Tesisatın belirtilen görevi 
yapabilmesi    için aşağıdaki hususlara göre tesis edilmelidir.    
 Tesisat, binadaki sıhhi tesisat ile yangınlarda harcanabilecek suyu sağlayacak kapasitede 
yapılmalıdır. 
 Binanın her katında ve katın genişliğine uygun alarak yangın musluğu  bulunmalıdır.Büyük  
binaların  çatı  arasında  dahili  yangın  muslukları ile doğrudan bağlantılı su deposu yapılmalıdır. 
Tek depo yapılmış ise suyun 2/3 nü yangında kullanmak üzere tertibat alınmalı,depo üst 
kısmında tesisata, alt kısmından yangın  musluğuna bağlanmalıdır. 
 d-Büyük binalarda hidrofor sisteminin bulunması sağlanmaktadır. 
B.1-c) Havagazı Tesisatı: Havagazı taş kömürünün, havagazı fabrikalarında 16 saat 1000-1400 
C  ye  kadar ısıtılması ile elde edilen ve bileşiminde hidrojen, karbon  monoksit, hidrokarbür, azot 
ve karbondioksit bulunan havadan yarı yarıya daha   hafif bileşiminde % 10 karbondioksit 
bulunması nedeniyle de zehirli bir gazdır.Gazın havadaki oranı % 8,33 den az veya % 20 den 
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fazla olması halinde parlama  veya patlama olabilir. Binalardaki havagazı tesisatında yangını 
önlemek bakımından alınması gereken önlemler şunlardır; 
 Tesisat periyodik kontrole tabi tutulmalıdır. Ek yerlerinde delik, açılma ve yıpranma varsa 
 giderilmelidir. 
 Hava gazanın bağlı bulunduğu ocak, fırın, şofben gibi aygıtların kullanma  musluğunun 
 birkaç metre gerisinde ikinci bir musluk daha olmalıdır. 
 Her dairenin veya büyük binaların her bölümünü kapsayan bir ana musluğu  bulunmalıdır. 
 Binadaki bütün tesisatı kapatabilecek, giriş kapısı yanında bir genel musluk  bulunmalıdır. 
 Gerektiği zamanlarda bütün binanın gazı bu ana musluktan   kapatılabilmelidir.  
 
B.1-d 4) Kalorifer Tesisatı: Kalorifer tesisatının çeşitli tipleri bulunmaktadır. Kömürle çalışan 

tesisat; yakıt maddesi kömürdür. Bunun için bacaların durumu   çok önemlidir. Önceki konuda 
değinildiği gibi düzgün olmalı ve kapasitesine göre ocak bağlanmalıdır. Bacalar sık sık 
temizlenmelidir. Kazan dairesi ile kömür  deposu olarak kullanılan yerler; 
 Birbirinden ayrı olmalı bağlantı yanmayan bir kapı ila sağlanmalıdır. Her hangi birinde çıkan 
yangının diğerine sıçraması böylece engellenmiş olur. 
 Foil-oil ile çalışır tesisat: Yakıt maddesi foil-oil adı verilen petrol ürünüdür. Dikkat edilecek  
husus   foil-oil tanklarının kazan dairesi ile irtibatının sağlanması ile tankların nasıl konulacağıdır. 
Foil-oil tankları kazan dairesinin dışında mümkün ise  binanın dışında olmalıdır. Tanklar  yeraltı 
yer altı biçiminde yapılmalıdır. Bodruma monte edilecekler ise bu takdirde kazanlar bölme 
duvarlarla çevrilmelidir. Kazanlara yakıt boru ile getirilmeli boru üzerinde bir kaç yerde musluk  
bulunmalıdır. 
 Kat Kaloriferleri: Motorin veya gazyağı ile çalışır. Tesisatın yakıt tankı genellikle balkonlarda 
bulunmakta, kazanı ise evin uygun bir yerine yerleştirilmektedir. Mümkün olduğu  oranda bu 
şekilde bir tesisat kurulmamalıdır. Zaman zaman  yangınlara neden olmaktadırlar. 
B.1-e)Paratoner Tesisatı (Yıldırımlık): Bilindiği gibi bu tesisat, bir yangın nedeni olan yıldırım 
düşmesi halinde binaya zarar vermeden düşen yıldırımı toprağa geçiren bir  sistemdir. Özellikle 
yüksek binalarda bu tür bir tesisatın yaptırılması gereklidir.  
Başlıca dört parçadan oluşur: 
 Yıldırım yakalama parçası,  
 Çatı iletkenleri, 
 Topraklama,  
 İndirme iletkenleri, 
B.1-f ) Drenaj: Tehlikeli, parlayıcı, patlayıcı maddelerle çalışan (Barut vb.) işyerlerinde yerlerde 
biriken tehlikeli madde artıklarının tahliyesini sağlayan akar sistemdir. 
B.2 ) Yangın İhbar Tesisleri: Yangın söndürme işleminde esas ve önemli faktör ilk müdahale   
zamanını en aza indirmektir. Böylece yangın en az kayıpla önlenmiş  olur.Bunun içinde yangının 
zaman geçirilmeden haber verilmesini sağlayan değişik ve çeşitli yangın uyarı sistemleri ku-
rulmaktadır.Biz bu sistemleri; 
*  Mekanik Sistem, 
*  Otomatik Sistem,olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 
B.2-a) Mekanik Uyarı Tesisleri: Çok basit sistem olan yangın çanı ve kamu binalarının   bir 
çoğunda bulunan kontrol panolu ve ihbar düğmeli (butonlu) uyarı sistemleri  vardır. 
Butonlu sistem: Bütünüyle elektrikli zil sistemine dayanmaktadır. Binada yangın çıkma olasılıklı 
yerlerin duvarlarına camlı bir koruyucu içine konulmuş bir zil düğmesidir. Yangın anında cam 
kırılır ve düğmeye basılarak uyarı yapılır. Sesli ve ışıklı uyarıcı ile panodan yangının yeri 
belirlenerek yangına ekiplerle müdahale edilir. Bu durumda yangını bir kişinin görmesi ve sistemi 
harekete geçirmesi gereklidir. O halde içinde çoğu zaman insan bulunmayan ambar, depo, 
antrepo, müze, arşiv, galeri vb. gibi yerler için uygun bir sistem değildir. 
B.2-b) Otomatik Uyarı Tesisleri: İçinde insanın bulunmadığı yerlerde hem bina  içindekilere, 

hem de söndürme sistemini harekete geçirmede otomatik çalışan ayrıca şehir itfaiyesine de aynı 
anda bildirebilen sistemlerdir. Bu sistem sayesinde şehir itfaiyesi anında haberdar olur. Ayrıca 
olay mahalline ulaşıncaya kadar görevli personelin yada otomatik yangın söndürme sisteminin ilk 
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müdahaleyi yapması  sağlanmış olur. Bu sistemde yer alan yangını algılayacak duyar elemanları 
ise  muhtemel yangın tehlike kaynaklarına göre seçilmelidir. Duyar uyarı elemanlarını      
aşağıdaki gibi sınıflayabiliriz. 
 Isı Duyar Elemanları: Ortam sıcaklığında oluşan değişmeyle uyarı veren araçlardır. Bunlar 
iki tiptirler.    
o Normal sıcaklık üstü ayarlaması yapılır, ortamının sıcaklığı ayarlanan sıcaklığın üstüne 
çıktığında uyarı veren tiptir. 
o Sıcaklığın çok kısa zamanda ve hızlı yükselebileceği yerlerde tehlike sınırına ulaşmadan  
uyarı veren yükseltmeli tiptir. 
 
  Duman Duyar Elemanlar: Genellikle yanma olayında öncelikle duman (gazlar) oluşur, 

dumana hassas olup uyarı veren bu araçlar iki tiptir. 
o Gaz değişimini içindeki radyoaktif kaynak vasıtasıyla duyar elemandır.Ortamdaki duman 
(gazların) değişmesiyle uyarı verir. 
o Optik olarak çalışan foto-sel prensipli duyar uyarı elemanıdır. 
 Alev Duyar Elemanlar: Bazı yanma olaylarında duman (gaz) ve sıcaklık  belirtilerinden önce 
alevle birlikte hızla yayılan yangınlar oluşur. Bu tür yangınlar  için kullanılan alev duyar 
elemanları 5-20 H2 frekanslar içinde alevin yayıldığı ultraviolet radyasyonu hissedebilmekte ve 
uyarı vermektedir. 
 Patlama Duyar Elemanlar: Patlayıcı maddelerin depolandığı yerlerde kullanılan   bu araçlar, 
patlama öncesi oluşan gazları hissederek uyarı vermektedir. 
B.3 ) Yangın Söndürme Tesisleri: 
B.3-a) Otomatik Sabit Yangın Söndürme Tesisleri: Yangın uyarısı ile birlikte anında yangın 

söndürme işleminin otomatik olarak yapılmasını düşünüyorsak aşağıdaki sabit söndürme 
sistemlerinin kurulması gerekir. Ancak bu sistemler kurulmadan önce çıkabilecek yangın 
çeşitleri, bunlara karşı alınacak önlemler saptanmalı, gerekli planlama sonu sistem seçimi yapıl-
malıdır. 
 Yağmurlama (Sprinkler) Sistemi: Genellikle ısı artışı ile birlikte çalışmaya başlayan bir 
sistemdir. Yangın anında suyun yağmurlama veya pulverize sis şeklinde boşaltılması esasına 
dayanır. En yaygın uygulama sahası olan bir sistemdir. A sınıfı yangınlar için  
En ideal sistemdir. 
 Köpüklü Söndürme Sistemi: Köpük yapıcı kimyasal madde belli oranda basınçlı su ile  
karışarak köpük oluşturur. Yanan sıvının yüzeyini kaplar.      
 Özellikle  akaryakıt  yangınlarının  çıkabileceği  tesislerle  gemiler,  uçak  hangarları  gibi 
benzeri yerlerde kurulacak bir sistemdir. 
 Kuru Tozlu Söndürme Sistemi: Kimya fabrikaları, nükleer enerji istasyonları, rafineriler vb. 
yerlerde tesis edilen sistemdir. Kuru kimyasal söndürme tozunun genellikle azot veya C02 gazı 
basıncı ile püskürtülmesi esasına göre çalışan bu sistemin 50-1500 kg. toz kapasitesi vardır.  
B.3-b) C02 Gazlı Söndürme Sistemi: Gemilerin makine daireleri, boya kabinleri, matbaa 

makineleri    vb.   yerlerde   kurulacak  bir    sistemdir. C02    gazının,  yüksek    basınç  altında  
çelik  tüplere doldurulması yada soğutma ile alçak  basınç  altında  bulundurulması  halinde  
yangın  anında otomatik  olarak  boşaltılması  esasına  dayanır.Bu sistemde  kullanılan  tüp  ve 
borular çekme çelik olmalı, kaynaksız imal edilmelidir. 
B.3-c) Halon   Gazlı   Söndürme   Sistemi: Telefon  santralleri ,  makine  dairelerinde ,  elektrik 

Panolarında , bilgisayar odalarında, uçakların motor bölümlerinde vb. hassas makinelerin Bulun -
duğu yerlere halon gazlı söndürme sistemleri kurulmalıdır.     
Bu sistem; C02 gazına kıyasla daha az basınç altında tüplerde depolanan üstün söndürme gücü 
nedeniyle  daha  az  miktarda kullanılan  BCF veya  BTM gibi halon gazlanın yangın anında 
püskürtülmesi esasıyla çalışır.BCF: Bromchlordifluoromethan (Brom, Klor, 2 Flor,Metan) 
BTM:Bromtrifluoromethan (Brom, 3 Flor, Metan) 
B.3-d ) Diğer Sabit Yangın Söndürme Tesisleri: 
 Dahili yangın muslukları,  
 Sabit su sistemi,  
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 Yangın kapıları. 
C) KULLANMA   BAKIMINDAN   ÖNLEYİCİ TEDBİRLER :  Binanın , binadaki sabit  tesislerin 
ve her  çeşit  eşyanın  ve  donatımın kullanılmasında  dikkat edilmesi  gereken   hususlar    
kullanma bakımından önleyici tedbir olarak ele alınacaktır.Kullanmadaki hatalar,ihmaller veya 
bilgisizlik bir çok yangının nedeni olmuştur ve olmaktadır. 
 C.1 )Bacalarda biriken kurumlar sık sık temizletilmelidir. Baca kurumlarının tutuşması, bacaya 
aşırı derecede kızdırır, çatlatabilir. Böylece bacaya temas eden ahşap kısımlar tutuşabilir. Baca 
çatlaklarından çıkan kıvılcımlar çatıdaki ahşap madde veya yanıcı maddelere temas ederek 
yangınlara neden olabilir. Bacalar yakıtın cinsine uygun olarak sık sık temizlenmelidir. Soba 
bacaları en çok iki ayda bir, kalorifer ve mutfak bacaları ise ayda bir kere kontrol edilerek 
temizlenmeli ve üzerine kıvılcım kafesi konmalıdır. 
C.2 )Çatı araları temiz olmalıdır. Çatılarda, yangına karşı korunma gereçlerinden başka diğer 
herhangi bir eşya yanıcı patlayıcı madde vb. bulunmamalıdır. Çatıya açılan kapılar daima kilitli 
olmalı ve anahtarları ilgili amirde bulundurulmalıdır.     
Çatılarda sigara içilmemeli , çakmak , kibrit gibi  maddeler  aydınlatıcı  olarak  kullanılmamalı,  
yalnız elektrik el fenerine izin verilmelidir.  
C.3 )Soba Kuruluşları: 

a-Soba ve boruları yanma olasılığı olan maddelere en az 20-25 cm. kadar aralıklı olmalıdır. 
b-soba altlarına 10 cm. kadar yüksekliğinde çinko veya kaplı tablo konmalıdır. 
c-Baca  olmayan  odalarda soba  boruları , sac  konan  pencerelerden çıkarılmalı   kalkan,saçak  
gibi ahşap kısımlara25 cm.açıkta ve çatı seviyesini aşacak   kadar yükseltilmelidir. Borular 
binaya temas ettirilmemeli, demir kelepçelerle  tespit edilmelidir. 
C.4 )Soba Yakılışı: Sobalar normal  olarak  çıra ile  tutuşturulur.  Zorunluluk halinde gaz, ispirto 

gibi  maddeler  paçavra üzerine  dökülmeli, Akaryakıt kabı uzaklaştırılarak ,  yakıtlı  paçavra tıpkı 
çıra gibi  kullanılmalıdır. Sıcak kısmen sönmüş  sobayı  tekrar  alevlendirmek  için  üzerine  
akaryakıt dökülmesinden   kaçınılmalıdır.  Sobalarda   kağıtların   yakılma   zorunluluğu 
olduğunda azar    azar ve soba alevli iken yapılmalıdır. 
C.5 )Soba Yanarken Dikkat Edilecek Hususlar: 
Soba yakımın da hiç bir şekilde akaryakıt kullanılmamalı veya akaryakıtla  çalışmamalıdır.Soba 
civarına, soba altlığı üzerine kibrit kutusu bırakılmamalıdır.Soba etrafında çamaşır 
kurutulmamalı, kuruyup kolay yanması için odun konmamalıdır.              
C.6) Kalorifer Ocaklarında Dikkat Edilecek Hususlar: 
 Kalorifer ocakları etrafına odun, kömür vb. gibi yanıcı şeyler konulmamalıdır. 
 Ocağa fazla kömür atmamalı, devamlı alevli yanmasına dikkat edilmelidir. 
 Kalorifer kazanı göstergelerindeki limitlere dikkat edilmelidir. 
 Kalorifere ait su deposunda su seviyesinin alçalmasına dikkat edilmelidir.  
 Kazan ve tesisatın yanması, patlaması olasılığı vardır. 
 Akaryakıtla çalışan kalorifer kazanlarının ilk yakılışında kazan içinde yakıt  sızıntısı olup  
 olmadığı kontrol edilmelidir. 
 Yakıt depolarına yakıt boşaltılırken yangından korunma tedbirleri alınmalıdır. 
 Radyatörlerin bulunduğu odalar;Gereğinden çok kızabilecek radyatörlerin temas ettiği tül, 
perde vb. tutuşması veya yakınındaki ispirto, benzin gibi maddelerin buharlaşarak kendi kendine 
veya alevli bir madde ile teması sonucu yanması veya parlaması olasılığı göz önünde 
tutulmalıdır. 
C.7 ) Linyit Kömürü Yangını ve Stok Şekilleri:  
Isınma  amacıyla ve iş  yerlerinde  en çok  kullanılan  kömür cinsidir. Linyit Kömür yangını stokla-                                                                                                                                 
ma yanılışlarından ileri gelir. Linyit kömürü yağlı ve kaygan yüzeylidir. Birbirleri üzerinden kayar-
larken sürtünme sonucu ısı artması ve statik elektriklenmeye neden  olurlar. Isınan  kömürler gaz   
yaymaya başlar  ve zamanla  tutuşurlar.  Bina   altlarında  bu   gazlar zehirli olduklarından yaşam   
için   tehlike  arz  ederler.Tutuşan kömürlerin söndürülmesi güçtür. Kömürleri  bulunduğu  yerden  
dışarıya çıkarmak  veya havalandırmak  gerekir.Linyit kömürü yöntemine uygun stoklandığı taktir  
de yangın tehlikesi ortadan kalkar. 

Kömür kapalı yerde stok yapılacaksa: 
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 Taban  çapı en  çok  3 , yüksekliği  1,5 m.  olabilecek   biçimde  piramitler  şeklinde  yapılmalı,  
 yığınlar arasında 0,50 cm. aralık bulunmalıdır. 
   Kömürlük pencereleri açık bırakılmalı veya yoksa havlandırmayı sağlayacak başka tertibat 
yapılmalıdır. 
 Kömürlük su sızıntılarından veya doğal nemden korunmalıdır. 
 Büyük stoklarda yığınların çeşitli yerlerine ve yığının üst kısmını aşacak şekilde derinliğine 
gitmek ve 4 m. olmak üzere dip ve kenarları delikli ve en az 15 cm. lik kalaslardan yapılmış hava 
bacaları konulmalıdır. 
  Yığınlar içerisine bırakılacak demir süngülerle zaman zaman ve özellikle derinliklerindeki ısı 
artmaları kontrol edilmelidir. 
   Kömür açık havada stok yapılacaksa: 
   Taban genişliği en çok 4, yüksekliği 2 metre olmak üzere tabanı yerden üçgen prizma 
şeklinde yığılmalıdır. 
   Aynı alanda çok sayıda yığınlar yapılacaksa, yığınlar arasında 1-1,5 metrelik aralıklar 
olmalıdır. 
   Yığınlar etrafında küçük arklar açılarak, yağmur sularının burada toplanmaması sağlanmalı,  
yığınların tabandan ıslanması önlenmelidir. 
 Büyük stoklarda usulüne uygun şekilde havalandırma bacaları konmalıdır. 
C.8 ) Gaz Sobaları: Borulu ve borusuz cinsten olanları vardır. Yapılış esasları ve kullanma 

durumları hemen hemen birbirlerine benzer. Tehlike noktaları; 
 Gaz ayarları sobanın kullanma talimatına uygun olmalıdır. 
 Yakılmadan önce, yanma hücrelerinde birikmiş gaz bir beze ve üstübüye emdirilerek    
alınmalıdır. 
 Parlama olduğunda gaz ayarı derhal kapatılmalı ve gazın yanma hücresine gidişi  
engellenmelidir. 
C.9 ) Elektrik ve Elektrikli Aygıtlar: Kullanma bakımından önlemler şu şekilde sıralanabilir; 
 Buşonlu tip sigortalarda, sigorta attığı zaman amperaja uygun değiştirilmeli, olanak 
bulunmadığı takdirde buşon üzerine dayanıklılığı belli akım yükselmesi veya bir kısa devre 
anında derhal devreyi kesecek incelikte tel sarılmalıdır. En güvenli yol otomatik sigorta 
kullanmaktır. 
  Elektrik ocağı, Elektrik ızgarası, Elektrik sobası, Elektrik ütüsü vb. gibi aletler yanabilecek 
eşya üzerinde, yakınında veya temas halinde olmamalı, iş bitiminde prize takılı unutulmamalıdır. 
 Radyo, TV, aygıtların bobin ve lambaları uzun kullanılma sonucu kızabilir, yanmalara yol 
açabilir. 
C.10 ) Likit Petrol Gazı: Likit petrol gazı ile ilgili kullanım tedbirleri hakkında yangın sebepleri 

konusunda geniş açıklama yapılmıştır. 
D) DİĞER TEDBİRLER: 
D.1)Yasal Tedbirler: Yangınların çıkmasını önleyebilmek için her şeyden önce  yapılacak şey  
yangınlara karşı alınacak önlemleri yasalar ile düzenlemektir. Alınacak önlemler ve tedbirler 
yasalar ile düzenlenmediği sürece etkili olamaz, yasal düzenlemelerde ancak noksansız ve  
gereken önem verilerek uygulandığı taktirde yangına karşı tedbirler etkili olacaktır. Yurdumuzda  
birçok Kanun,Tüzük ,Yönetmelik ve sair mevzuat’ da yangınla ilgili maddeler yer almıştır. Ancak 
bunlar arasında bir birlik ve uyum olduğu söylenemez. Yangınla ilgili mevzuat ve yasal tedbirler 
yangın kitaplarında verilmiştir. Ancak yasal tedbirlerin gelişen ve değişen koşullara uygun  
biçimde  ve birbiriyle koordineyi sağlayarak değiştirilmesi çalışmalarının kesintisiz devam  etmesi 
gerekmektedir.  
 D.2)Eğitim Tedbirleri ve Denetimler: 
 D.2-a ) Halkın Eğitimi: Yangınlara karşı önlem alınması bakımından halkımız birçok   önemli 

hususa gereken önemi göstermemekte, dikkatsizlik, bilgisizlik ve ihmal  neticesinde yangınlara 
sebebiyet  verilmektedir. Bu hususta halkımızı eğitmek en başta gelen görevlerdendir. Eğitim 
değişik  çeşitlerde ve şekillerde mevcut imkanlara göre yapılabilir (Seminer, Konferanslar, 
Mahalli  Gazete, Gezici araçlar, El ilanları, Basın ‘TRT vb. şekillerde)  
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D.2-b ) Okullarda Eğitim: Yangınlara karşı nasıl tedbir alınacağı ve nelere dikkat  edilmesi 

gerektiği,çocuklara okul çağlarında eğitim yoluyla öğretilmelidir. Bilhassa ilköğretim ve Orta 
öğretimde  öğrencilere bu bilgilerin verilmesi son derece yararlı olur. 
D.2-c ) Çalışan Personelin Eğitimi: Resmi ve özel kuruluşlarda çalışan personele çeşitli 
zamanlarda konferanslar düzenlenerek yangın hususunda eğitilmeli ve tatbikatlar yapılmalıdır. 
İşyerlerinde ocak vb araçlar kullanılmamalı, kullanma zorunluluğu var ise kullananlar eğitilmeli, 
personel tahliye planları yapılmalıdır, bu planlar zaman zaman uygulanmalı aksayan yönler 
düzeltilmelidir. 
 D.2-d ) Ekiplerin Eğitimi: Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda yangın ekipleri kurulmalı, 

eğitilmeli, tatbikatlar yapılmalıdır. Bu hususta gerekli kontroller ve denetlemeler yapılmalı 
noksanlıklar derhal tamamlatılmalıdır. 
 
 
 
                                           .YANGINLARA KARŞI ALINAN 

TERTİP VB TEDBİRLERE AİT ÇİZELGE 
S. 

NO KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR 
DUR
UM 

1 Kurum Ve Kuruluşlarda Yangınlara Karşı Teşkil Edilen Ekiplerin Mevcut 
Bulunup Bulunmadığı. (2002/4390 Sayılı Yönetmelik 6/3150-2 Sayılı 
Tüzüğün İlgili Maddelerine Göre) 

 

2 Noksan Ve Tamire Muhtaç Yangın Söndürme Cihaz Ve Aletlerinin 
Yetkililere Bildirilip Bildirilmediği. 

 

3 Kurum Ve Kuruluşlarda Yangın Söndürme Özel Talimatının Bulunup 
Bulunmadığı. 

 

4 Son Bir Ay İçinde Kaç Defa Yangın Söndürme Alarmı Yapıldığı. (Haberli- 
Habersiz) 

 

5 Mahalli İtfaiye Teşkilatı İle İrtibat İmkanlarının Mevcut Olup Olmadığı.  

6 Eğitimde Bu Hususta Personele Bilgi Verilip Verilmediği Tatbiki Çalışma 
Sonuçları. 

 

7 Yangınlara Müessir Yerlerde Ne Gibi Özel Tedbirlerin Alındığı. (Depo-
Akaryakıtın Bulunduğu Yer, Fırın, Mutfak, Kalorifer Dairesi Vb.) 

 

8 Soba Borularının Ve Bacalarının Ne Gibi Kontrole Tabi Tutulduğu.  

9 Kontağa Müsait Tesisatların Mevcut Olduğu Yerlerde Ne Şekilde Tedbirlerin 
Alındığı. 

 

EK-1 
 
5-YANGIN SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ, SÖNDÜRÜCÜ MADDELERİN                
ÖZELLİKLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI.  
A- Yangın Söndürme Usulleri (Prensipleri): Meydana gelmiş bir yangın olayını ortadan 

Kaldırabilmek için (söndürebilmek için) yanmanın şartlarında belirttiğimiz üç esasın            
birisinin yok edilmesi gerekmektedir. Bu esasları hatırlayacak olursak yanma olayının          
meydana getiren yanıcı madde, ısı ve oksijenden herhangi bir tanesinin ortadan            
kaldırılması yangın üçgeninde de izah edildiği gibi yanmayı ortadan kaldıracaktır. Bu temele 
dayanılarak yangın söndürme prensiplerini aşağıda gösterilen şekilde     sistematize edebiliriz. 
A.1) Soğutarak söndürme: (Isıyı azaltma veya ortadan kaldırma) 

 Su ile soğutma, 
  Yanıcı maddeyi dağıtma, 
  Kuvvetli üfleme. 
A.2 ) Havayı kesme: (Oksijeni yok etme veya oranını düşürme) 

 Örtme, 
 Boğma, 
 Oksijeni azaltma. 
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A.3 ) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma: 

 Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak, 
 Ara boşluğu meydana getirmek, 
Yukarıda saydığımız söndürme prensiplerini tek tek ele alarak inceleyelim. 
A.1) Soğutarak  söndürme: Yanma  sırasında  yanıcı maddenin  ısısı  maddenin  cinsine  göre  

yanma ısısının  altına  düşürülürse  yanma olayı  ortadan  kalkacaktır. Yanma ısısını düşürücü  
usuller çeşitli olmakla beraber en çok kullanılanları şunlardır. 
 A.1-a )Su  ile  soğutma : Su ile  soğutma  soğutarak söndürme prensipleri  içerisinde en başta 
gelir.Suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanında bol bulunması ve ucuz olması nedeniyle 
en çok kullanılan yangın söndürme maddesidir. Su yangının söndürülmesinde yanıcı maddeden 
ısı alarak yanma ısısını düşürme özelliğine sahiptir. Su sıvı halde bulunur. Isı ile temas ettiği 
takdirde buhar haline geçer, bu esnada çevreden ısı apsorve eder. 100  oC. deki bir gram su 
buhar olmak için çevreden 537 kalorilik ısı emer. Yangında kullanılan suyun ısısı 10-25 oC. 
ortam sıcaklığında bulunduğundan 1 gramının emdiği ısı miktarı yaklaşık olarak 600 kalori 
olmaktadır. Bu da yanan cisimden emilen ısı olup yanma ısısını düşürür. Böylelikle yanan cismin 
ısısı buharlaşan suya aktarılmış olur. Yanıcı madde ısısı düştüğünden yanma olayı da ortadan 
kalkar. Su yalnızca soğutma yoluyla değil aynı zamanda pülvarize (Atomize, yağmurlama) 
şeklinde kullanıldığı zaman oksijeni kesme özelliğine de haizdir. Su genellikle ahşap 
yangınlarında ( A sınıfı) kullanılır. Ancak ahşap yangının çıkış nedeni elektrik ise yanan 
ortamdaki elektrik akımının kesildiği kesinlikle tespit edilmedikçe su ile yangın söndürülmesi 
yapılmaz. Çünkü su iletken bir maddedir. Su yukarıda bahsedildiği gibi pülvarize şekilde kulla-
nıldığı takdirde (Akaryakıt yangınlarında) B sınıfı yangınlarda söndürücü olarak kullanılır. Bu 
konuda havayı kesme bölümünde daha geniş bilgi verilecektir. Su yangın söndürmesinde olduğu 
kadar yangının yayılmasına da engel olmaktadır. Yangının yayılması muhtemel bölgelerdeki 
yanmaya müsait maddeler su ile ıslatılarak yanma ısıları yükseltilir. 
A.1-b )Yanıcı  maddeyi   dağıtma :  Soğutarak  söndürmenin  bir  başka    türü de  yanıcı   
maddeyi dağıtmaktır.Yanıcı maddenin dağıtılması bir an için daha geniş alanı hava ile 
(Oksijen)temasa geçmesini sağlayacağından yangının genişlemesine neden olacaktır. Ancak 
yanan maddenin dağıtılmasıyla yangından oluşan toplam ısı bölünecek, yanan cismin bir 
kütlesine düşen ısı azalacak ve yangın yavaş yavaş sönecektir. Bu tip söndürmelerde dağıtılan 
yanan maddelerin çevresinde başka bir yanıcı maddenin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Aksi 
takdirde, yangının söndürülmesi yerine büyümesine sebebiyet verilir. Genellikle bu tip 
söndürmeler ahşap gibi kütlesel olan A sınıfı yangınlarda kullanılır. Unutulmamalıdır ki bu tip 
söndürmeler anında yangını söndürmez. Zamana bağlı olarak sönme olayı meydana gelir. Bu tip 
söndürmeler yangının yayılmasına sebebiyet verdikleri için akaryakıt yangınlarında kati surette 
kullanılmaz. 
A.1-c )Kuvvetli üfleme: Yanan madde üzerine kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve 

yanan maddenin ısısının belirli oranda azalmasına neden olacaktır. Bu tip söndürme ilkesiyle 
başlangıç yangınlarında başarı elde edilebilir. (Mum, kibrit, çakmak, bir parça kağıt alevinin 
söndürülmesi gibi) büyümüş ve belirli boyutlara ulaşmış yangınlarda yeterli söndürmeyi 
sağlayacak üfleme veya hava akımı sağlanması pratikte imkansız olduğundan söndürmeye 
yeterli olmayacak bir hava akımının sağlanması da yangını büyütecek ve yayacağından 
sakıncalıdır. 
A.2 )Havayı kesme: Yanma olayının meydana gelebilmesi için gerekli üç şarttan biri olan 

oksijen yanma esnasında ortadan kaldırılır veya %14’ün altına düşürülürse yanma olayı ortadan 
kalkacaktır. Oksijeni azaltarak ortadan kaldırarak yangının söndürülmesi usulüne havayı kesme 
denilmektedir. Bu olayı genelde örtme, boğma, oksijeni azaltma şeklinde inceleyebiliriz.  
A.2-a )Örtme: Yanan maddelerin üzerine havayı kesmek (Oksijeni ortadan kaldırmak) için 

örtülen veya yayılan maddelerle yapılan söndürme işlemine örtme denir. Kuru yanıcı madde 
(katı) yanıcı madde yangınlarında ve başlangıç halindeki yangınlarda örtü olarak halı, kilim, 
branda, battaniye ve kum gibi maddeler kullanılırlar. Akaryakıt yangınlarında örtü olarak köpük, 
klor, azot, karbonamonyak gibi maddeler kullanılır Örtü olarak kullanılan malzemeler yanan 
cismin üzerinde bir tabaka teşkil ederek yangının hava ile temasını keser. 
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A.2-b )Boğma: Oluşan yangının oksijenle ilgisini önlemek veya yanma için gerekli oksijen 

oranını azaltmak amacıyla yapılan işlemdir. Bu tür söndürmeler özellikle kapalı yerlerdeki 
yangınlarda kullanılır. (örneğin, bir odada oluşan yangına gerekli oksijenin gelmesini önlemek 
amacıyla kapı, pencere havalandırma bacaları gibi hava gelebilecek açıklıkların kapatılmasıyla 
oksijen yenilenmesine mani olunarak yangın söndürülür. 
A.2-c )Oksijeni azaltma: Yanma olayının olabilmesi için diğer şartlar yanında oksijenin ortamda 
%14 nispetinde bulunması gerekmektedir. Hava karışımında %21 oranında oksijen 
bulunduğundan normal koşullarda her yerde yanma olayı meydana gelebilmektedir. Şayet 
oksijeni ortamda %14 ‘ün altına düşürürsek yanma olayı ortadan kalkacaktır. Bu esasa 
dayanılarak oluşturulan söndürme prensibine ise oksijeni azaltma yöntemi denilmektedir. 
Oksijeni azaltıcı maddeler kimyevi tozlar karbondioksit gazı gibi maddelerdir. Bunlar hem örtme 
(oksijeni kesme) hem de oksijeni azaltma suretiyle yangınları söndürücü niteliktedirler. 
A.3 ) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma: Yanma olayını meydana getiren üç şarttan  yanıcı 

maddeyi ortadan kaldırmak suretiyle yanma olayının ortadan  kaldırılması. Bu husus yanıcı 
maddeyi ortadan kaldırmak, yanıcı maddeyi  ısıdan ayırmak, ara boşluğu meydana getirmek gibi 
yöntemlerle uygulanır. 
A.3-a) Yanıcı  maddeyi   ortadan kaldırmak :  Bu yöntemle yapılan söndürmelerde bizzat 

yanan maddelerin ortadan  kaldırılması gerekmektedir.  Bu  yöntem  genellikle  gaz  halindeki 
yanıcı maddeler yangınlarında  etkendir. Örneğin yanan  bir havagazı veya  LPG. gazının 
vanasının,  kapatılarak yanma olayına son verilmesi gibi. 
A.3-b) Yanıcı  maddeyi  ısıdan  ayırmak : Katı yanıcı maddenin ana kütleden ayrılması 

suretiyle  
 yapılan söndürmedir. Bu konuda yanıcı maddeyi dağıtma izah edilirken geniş bilgi verilmiştir. 
 A.3-c ) Ara boşluğu meydana getirmek: Bu yöntem yangının genişlemesini   önleyerek 
zamana   
 bağlı olarak  söndürülmesini  sağlar.  Meydana  gelmiş   yangınların  üzgar etkisiyle civardaki 
 yanıcı diğer maddeleri etkileyerek  yanma olayının büyümesi  söz konusu  olduğu  durumlarda 
 yanan  kısım  ile  yanabilecek   kısım arasındaki  yanıcı   maddelerin  ortadan  kaldırılmasıyla  
 meydana getirilen boşluklardır. Örneğin ,  orman  yangınlarında  yanan  kısım  ile  yanmamış 
 kısım arasındaki  ağaçların kesilmesi ve  otların  temizlenmesi, büyük  mahalle yangınlarında       
 çevredeki binaların yıkılması gibi. 
 B ) Yangın  Söndürmede  Kullanılan  Maddeler : Yukarıdaki  konularda   yangın   söndürme    
 Prensiplerini  incelemiştik.  Yangının söndürülmesi   için bu  prensiplerin  sağlayıcı  maddeler   
 kullanmak zorunluluğu vardır. Aşağıda bu maddeleri tek tek ele alarak inceleyeceğiz. 
 B.1 ) Su:Yangın söndürmede en fazla kullanılan madde sudur. Su serinletici, kapatıcı, akıcı, 

karışıcı ve yayılıcı özelliklere sahip bir maddedir. Normal hararet derecelerinde oldukça ağırdır. 
Bir gram donmuş (buzun) suyun, sıfır santigrat derecedeki bu halinde, sıfır derecedeki su haline 
dönebilmesi için 80 kalori gereklidir. Bir gram suyun ısısını bir derece yükseltebilmek için bir 
kalori gereklidir. Bu demektir ki: Su, kendi ısısını artırabilmek için oldukça önemli bir miktarda 
sıcaklık apsorbe (emmek) ederek temas ettiği maddeleri soğutur. Bu soğutma sırasında ise 1 
cm3’ suyun buhar haline geçerken 1700 cm3’lük bir hacim kazandığını dikkate alırsak meydana 
gelen hacim genişlemesinin ne kadar büyük olacağı aşikardır. O halde; yangın alanına 
püskürtülen su ısı emerek buharlaşır ve hacimce genişler, yoğunlukça oksijenden ağır olduğu 
için yanıcı madde üstünü ve çevresini kaplar, oksijeni ortamdan uzaklaştırır.  Suyun söndürücü 
özelliği yanan madde ile temasa geçmesiyle ortaya çıkar. Bu söndürme özelliği çok yönlü olup 
aşağıda izah edildiği şekildedir. 
 Soğutucu özelliği : Genel olarak yanan bir cismin üzerine su temas ederse temas ettiği 
satıh soğuyarak yanma noktasının altına iner ve yangın söner. Bazı hallerde ateşin yayılmasını 
önlemek için maddeler henüz yanmaya başlamadan önce ıslatılarak serinletilir ve yanması 
önlenir. Şurasını unutmamak gerekir ki suyun; 0,35 mm.lik damlalar halinde ateşe tatbik edilmesi 
suyun söndürücü vasfını artırmaktadır. Bu nedenle su verme cihazları ile 0,1 ile 1 mm. arasında 
bir damla büyüklüğü hasıl ederek suyu yangında kullanırsak söndürme amacına daha çabuk 
ulaşabiliriz. Bu konuya ek bilgi söndürme prensiplerinde verilmiştir. 
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 Kaplama, Boğma Özelliği: Bir ateşe söndürmek için yeteri kadar stim meydana getirilerek, 

yanan bölgeden havayı koymak yani ateşi oksijensiz bırakmaktadır. Ancak, belli bir sıcaklığa 
sahip olacak stim (su buharı) yoğunlaşmaya başladığı zaman soğutucu değil tam aksine ısıtıcı 
bir rol oynar. Ayrıca suyun kendisinden daha ağır sıvılar üzerinde kaplama yapacağını 
kendisinden hafif sıvılar üzerinde bu özelliğinin değerlendirilemeyeceğini de hatırdan 
çıkarmamak lazımdır. Hele hele, bazı yanıcı maddelerin yanarken oksijen çıkarması, havanın 
oksijenine ihtiyaç göstermemesi durumunda suyun boğucu özelliğini hiç düşünmemek gerekir. 
 Emülsiyon İçin Kullanma Özelliği: Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğerinin üzerine 
dağılarak küçük damlalar meydana getirir. Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini, kaplar, 
yanmayı durdurup yayılmasını önler. Fuel-Oil üzerine ince damlalar halinde püskürtülecek su 
yanmayı durdurur ki bu olaya Emülsification (Emülsifikasyon) denir. 
B.2 )  Karbondioksit  (C02): Akaryakıt ve elektrik kaynaklı yangınlar da kullanılacak C02 yanıcı 
olmayıp kimyevi maddelerle pek kolay birleşmez. Gaz halinde olduğu için ateşin üzerine kolayca 
dağılarak yanıcı maddenin üzerini kaplar.Yanıcı madde üzerine kendi tazyiki ile püskürür, elek-
triği iletmez,yalıtkandır.Normal şartlar altında gaz halinde bulunan C02 , soğutmak ve basınç 
altına alınmak suretiyle sıvı hatta katı haline getirilebilir. Yüksek basınca dayanıklı tüpler içinde 
saklanan C02 genellikle tüpün içinde iken sıvı hale gelir. Ancak tüpten dışarıya çıkarken gaz 
haline dönüşür.C02 31, 8 oC nin üzerinde bir sıcaklıkta korunursa hangi basınç altında tutulursa 
tutulsun sıvı hale getirilemez. Bir başka deyişle yangın söndürme işlerinde kullanılan tüplerdeki 
C02 sıvı haldedir.Belirli bir zaman dilimi içinde sıcak bir yerde bırakılıp ısısı 31,8 oC nin üzerine 
çıkacak olursa tüp içindeki sıvı aniden gaz haline dönüşecektir. Öyle ise tüpler aşırı ısıdan uzak 
yerlerde bulundurulmalı, muhafaza edilmelidir. Yangın söndürme cihazları ile karbondioksit, bir 
ateşe doğru püskürtülecek olursa, aniden sıvı halden gaz haline geçeceği için soğur, ya kar 
taneleri ya da beyaz bir bulut gibi görünerek havadan da bir buçuk defa ağır olduğu için yangının 
üstünü kaplar ve hava ile yangının ilgisini keserek ateşi boğar. Karbondioksit C02 boğucu bir 
gaz olduğundan havada % 9’un üzerine yükselmesi boğulmalara %20’ye yükselmesi ölümlere 
neden olabilir. Kapalı yerlerde ki yangınlarda karbondioksit işlendiği zaman bu özelliğinden 
dolayı tehlike oluşturur. Kapalı yer yangınlarında yangının söndürülebilmesi için yanıcı maddenin 
cinsine göre kapalı hacmin yeterli oranda karbondioksit gazı ile doldurulması gerekir. (benzin ve 
gazyağı gibi sıvı yangınlarında kapalı hacmin % 28’i, benzen ve benzol için, kapalı hacmin % 
33’nü karbondioksit gazı ile doldurmak gerekir.Karbondioksitin söndürme özelliği yanıcı 
maddenin üzerinden havayı kovarak, yani oksijensiz bırakarak yangını boğma yolu ile 
söndürmektir.Akaryakıt dolu madeni kaplardaki yangının söndürülmesi mümkün ise de, kaplar 
kızgın olduğundan karbondioksit dağıldıktan sonra alevlenme tekrar edebilir. Çünkü 
karbondioksit yangını boğmuş fakat soğutmamıştır. 
Ayrıca sodyum, potasyum, mağnezyum, titanyum gibi reaktif (alkali) metal yangınlarını 
karbondioksit söndürmez. çünkü bu metaller karbondioksiti ayrıştırırlar. Mesela sodyum yan-
gınında karbondioksit kullanılırsa; C02 + 4 Na ----- 2 Na2 0 + C reaksiyonu gerçekleşir ki bu 
durumda söndürme değil yangını büyütme sonucu çıkar. Karbondioksit yalıtkan olduğu için 
elektrik kaynaklı yangınlarda da etkilidir. Zira elektrik genelde kıvılcım çıkararak çevresindeki 
maddelerin yanmasına neden olur. Bu nedenle çevrede tutuşan madde karbondioksit ile 
sönebilecek cinsten ise karbondioksitli cihazların kullanılması doğru olur. Aksi halde beklenen 
sonucu alamayabiliriz. Bu nedenle, elektrik kaynaklı yangınlarda önce elektriğin kesilmesi, 
daha sonra yangının sınıfına göre yangına müdahalede bulunulması gerekir. 
B.3 ) Kuru Kimyevi Toz: B ve C sınıfı yangınlar için kullanılan tozlar, sodyum bikarbonat asıllı 
tozlardır. A, B, C sınıfa yangınlarda kullanılan tozlar ise Amonyum Fosfat asıllı bileşiklerden 
meydana gelmektedir. Kuru kimyevi tozlar, akaryakıt yangınlarında, elektrikle çalışan 
makinelerin yangınlarında kullanılmaktadır.  Kuru kimyevi tozlar, genellikle sodyum, bikarbonat 
(Na HC03) asıllıdır. Ancak depolama muhafaza ve kullanılışı kolaylaştırmak amacıyla içlerine bir 
takım maddeler katılır. Bu maddeler içinde en çok kullanılanları ise stearatlar, Trikalsiyum 
fosfattır. Bu iki madde, tozun rutubetle toprak haline gelmesine engel olmak amacıyla kullanılır. 
Çünkü sodyum bikarbonat bileşikleri, havanın rutubetini emerler, yani hidroskopiktirler, 
durdukları yerde ıslanıp topraklaşırlar. Kuru kimyevi tozlar, ateşin üzerine tatbik edildikleri zaman 
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sodyum bikarbonat, karbondioksit ve su şekline dönüşerek ayrışır ve ateşi söndürür. 2 Na HC03       

Isı     Na2 C03 + C02 + H20  Kuru kimyevi tozlar görüldüğü gibi ısı ile kimyasal reaksiyona uğrayarak 
çok önemli ve her biri ayrı ayrı sınıf yangınlara etkin olan su ve karbondioksite 
dönüşmektedir.Kuru kimyevi tozlar zehirli değillerdir. Ancak teneffüs edilen yerde bol miktarda 
bulunuşu, solunumu güçleştirir. Sis gibi etrafı kapladıkları için de görüşü azaltabilirler. 
B.3-a ) Kuru   Kimyevi  Toz   Testi : Kuru kimyevi tozların cinsini genelde renkleriyle ayırt 
ederiz.Gerçekte ise tozun rengi boya   maddesidir. Üretim  yapanlarca   ayırt etmek için kullanılır. 
Bu   nedenle   rengine   aldanmamalıyız.  Kuru  kimyevi   tozun  ABC veya BC tozu olduğunu 
kesin belirleme yöntemi deneysel yollardır.Deneysel yöntemleri üçe ayırabiliriz. 
 Isıtma Yöntemi : 

o ABC tozu ısıtıldığında ;  

Çevreye amonyak kokusu yayılır.  

 Isıtıldığı yüzeyde erir.  

 Isıtıldığı yüzeyde yapışır. 

o BC tozu ısıtıldığında ;  

 Alışkanlık kazanır. 

 Isıtma ile erimez. 

 Isıtıldığı yüzeye yapışmaz.  

  Kimyasal Yöntem:  

o Ba - ABC tozu için;  

ABC tozundan az miktarda deney tüpüne konulur ve üzerine metil  kırmızısı   az miktarda 

konulursa bir reaksiyon oluşur ve renk değişimi   meydana gelir. Tüpte sıvı sarı turuncu renk      

alır. 

 ABC tozu koyduğumuz deney tüpüne bir miktar derişik asit ilave edersek  hiçbir reaksiyon        

olmadığını görürüz.       

o BC tozu için;           

 BC tozu koyduğumuz deney tüpü içine bir miktar metil kırmızısı ilave edersek       kimyasal       

reaksiyon oluşur ve sıvı yeşil-mavi renk oluşturur.                   

- BC tozu koyduğumu deney tüpü içine bir miktar derişik asit ilave edersek  kimyasal   reaksi -   
yon  oluşur ve köpürme meydana gelir.   

 Su Deneyi Yöntemi: Bir bardak su içine bir miktar kuru kimyevi toz konur ve    karıştırılır,şayet 
toz rutubetlenmiyor, suyu bulandırmıyor ve bulamaç meydana  gelmiyorsa iyi cinstir.Aksi halde 
kuru kimyevi toz yangın söndürmede kullanılamaz , taklittir. 

B.3-b ) Kuru Kimyevi Tozların Kullanılma Alanları:Kuru kimyevi tozlar genellikle akaryakıt 
yangınlarına söndürmede kullanılırlar. Aynı zamanda elektrik akımını geçirmedikleri için 
elektrikle çalışan makinelerle ilgili akaryakıt yangınlarında da kullanılırlar. Demek ki kuru kimyevi 
tozlar B ve C sınıfa yangınlar için etkili olmaktadırlar. Ayrıca yanma sadece satıhta ise A sınıfı 
yangınlarda da kullanılabilirler.Ancak şurası unutulmamalıdır ki, kuru kimyevi tozlarla söndürülen 
yangınlardan sonra yangın yerinde sıcak maddeler özellikle metaller yangın mahallinden 
alınmalıdır. Çünkü tekrar alevlenme meydana gelebilir. Kuru kimyevi tozların hassas elektrik 
cihazlarının, telefon santrallerinin üzerine püskürtülmesi bu cihazların faaliyetlerini durdurur, 
zararlı olabilir. 
B.3-c ) Kuru Kimyevi Tozların Depolanması: Kuru kimyevi tozlar madeni veya plastik 
bidonlarda muhafaza edilmektedir. Bu tozlar 60 Co‘lik bir sıcaklığın üzerinde 
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bulundurulmamalıdır. Aksi halde toz içindeki katık maddeleri eriyerek topak haline gelebilirler, 
akıcılıklarını kaybederler. Ayrıca rutubetli yerlerde bulundurulmamaları gerekir. Çünkü katık 
maddeler rutubeti emerek yine topak haline gelebilirler, akıcılıklarını kaybederler. Topaklaşmış 
tozların kurutulması ve tekrar kullanılması da doğru değildir. Bir daha kullanmamak gerekir. Kuru 
kimyevi tozlar bünyelerinde bulundurdukları rutubet bakımından, su ile karışmaması bakımından, 
elektriği geçirme derecesi bakımından ve püsküren tozların aşındırma etkisi bakımından kalite 
kontrolüne tabi tutulmaları gerekir.  
 Kuru  Kimyevi  Tozların  Söndürücülük  Özellikleri:  Kuru   kimyevi   tozlar   ateşi      
Soğutarak , zincirleme yanma olayına kesintiye uğratarak söndürürler. Bu  özelliklerini sıra 
ile değerlendirelim. 
 Kuru   Kimyevi Tozların   Ateşi Boğarak  Söndürme   Özelliği: Kuru kimyevi tozlar  ateşe    
Püskürtüldükleri    zaman  çıkardıkları   karbondioksitle   alevi   kısmen     boğarlar.   Ancak      
ateşin sönmesinde  ana rolün  çıkardıkları  karbondioksit   olmadığı  da   bilinmelidir. Çünkü    
söndürmede  sadece    çıkardıkları    karbondioksit  rol  oynasaydı ,  ateşle   birleşmelerinde     
karbondioksit   ve  bu   buharı  çıkaran bazı  tuz  asıllı  kimyevi  bileşiklerin  de ideal  yangın                         
söndürücüler  olması  gerekir . Fakat   bu  tür   tozlar  ateşi  söndürmede  etkili   olmaktadır. 
 Kuru  Kimyevi  Tozların  Soğutucu Özelliği:  Kuru  kimyevi  tozlar ateşe  püskürtüldükleri 
zaman sıcaklığın  bir kısmını   emerler. Mesela  l8 o  deki toz  ateşe   püskürtüldüğü zaman 
bir gramı 300 Co yükselerek  79  kalorilik  bir ısı    absorbe eder .Bu  durumda  kuru kimyevi 
tozların    yangın   söndürmede  sadece  soğutuculuk   özelliklerinin de  temel  esas olduğu 
kabul edilmez. 
 Kuru Kimyevi Tozların Aleve Kalkan Olma Özelliği: Alevli yanan bir ateş  üzerine püskürtülen 
kuru kimyevi toz, alev ile yanıcı madde arasında bir toz bulutu meydana getirerek yanıcı 
maddeyi alevden gelen sıcaklığa karşı korur. Bu da kuru kimyevi tozların söndürücü  
özelliklerinden biridir. 
 Kuru Kimyevi Tozların “Zincirleme Yanma Olayını” Engelleme Özelliği:   
Yanma olayının devam edebilmesi için yanan yerde açığa çıkan bazı maddelerin birbirleriyle      
Birleşerek  reaksiyonlar  meydana  getirmesi şarttır .İşte  kuru kimyevi tozlar açığa çıkan bu 
maddelerin  birleşmesini engellemekte yanma zincirinin oluşmamasını sağlamaktadır. Böylece  
de yangın genişleyememekte kısa zamanda sönmektedir.Kuru kimyevi tozların  bu özelliği  
yangınların söndürmedeki en etkili özelliğidir. 
B.4 ) Köpük (FOAM): Foam kimyasal bileşiktir. Basınçlı su ile karıştığında, karışım köpük 
yapıcıdan tazyikle geçerken hava ile karışır ve köpüğü meydana getirir. Köpük; yangın yüzeyini 
battaniye gibi tamamen kaplar, hava ile teması keser, ayrıca soğutma özelliği vardır. Bu nedenle 
iyi bir söndürücüdür. 
B.4-a ) Köpük Çeşitleri: 
 Kimyasal Köpük; Alüminyum sülfat [Al2 (S04)3 - l8 H2 

o] ile sodyum bikarbonatın (NaHCO3), 
“kohesin” bir madde beraberliğinde suda çözülmesi sonunda oluşan köpüktür. Günümüzde pek 
kullanılmamaktadır. 
 Protein Esaslı Köpük ; Protein esaslı köpükler kimyasal yollarla hayvansal ve bitkisel 
artıkların hidrolize edilmesi sonucu elde edilir. İki çeşittir.  
 Regular protein Esaslı Köpük; Saf hidrolize proteindir. Köpük stabilizatörü, donma noktası 
düşürücü ve koruyucu maddeden meydana gelmiştir. Hidrokarbon yangınları için iyi bir 
söndürücüdür.  
 Fluoro Protein Esaslı Köpük; Regular protein esaslı köpük sıvısına ek olarak fluorokarbon      
bileşiklerini içerir.     
Regular proteinli köpükten üstünlüğünü şöyle özetleyebiliriz.   
Yangını daha çabuk kontrol altına alır. 
Daha akışkandır.         
Örtme yeteneği yüksektir.        
Geri alev almayı önler.        
Kuru kimyevi tozlarla karıştığında özelliği bozulmaz.    
Yakıt tankına alttan verilebilme özelliği vardır.     
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Reguler protein esasla köpük sıvısına karıştırılabilir. 
 Sentetik Köpük; Sentetik deterjan terkibinde olup çabuk köpük yapma yeteneğindedir. Bu 
itibarla orta ve büyük boyutta köpük elde etmek amacı ile kullanılır. Genelde köpük Jeneratörleri 
ile kullanılırsa 100-1000 misli köpük elde etmek imkanı verir. A tipi yangınlarla, hangarlardaki 
uçak yangınları için tercih edilecek bir söndürücüdür. 
 Alkole Dayanıklı Köpük (ATC): Reguler proteinli köpük sıvısına metal sabunları (organo metal 
esterleri) ilave edilerek elde edilen köpüktür. Böyle bir köpük maddesi bilhassa polar solventlerle, 
alkol tipi parlayabilen sıvaların yangınlarında iyi bir söndürücüdür, zira hidrokarbonlar suda 
çözünmediği için normal köpük maddeleri ile söndürülebilir. Ancak polar solventler ise (alkoller, 
eterler, ketonlar) suda çözündüğü için köpük battaniyesi içindeki suyla karışarak tekrar alev alır. 
O halde bu tür kimyasal madde yangınlarında mutlaka (ATC) Alkole dayanıklı tip köpük 
kullanılmalıdır. 
 AFFF (Aqueous Film Forming Foam): Fluoro karbon bileşikleri ile sentetik köpük sıvılarının bir 
kombinasyonudur, yangını çok ani söndürür. Hidrokarbonun yüzey gerilimini küçülterek köpük 
filminin ani olarak yayılmasını sağlar, izolasyon etkisi uzun süre devam eder. Geri alev almayı 
kesinlikle önler. 
B.4-b ) Köpükte Genel Olarak Aranacak Özellikler:  

 Köpük hidrolize edilmiş sıvı durumda olmalı,  
 Köpük maddesinin su ile karışımı  % 2 ila % 10 olmalı. 
 Basınçlı su karışımı sonucu oluşan köpük, yüksek ısıda bozulmamalı, rüzgarda dağılmamalı, 
 kuru kimyevi tozda etkilenmemeli, 
 Köpük maddesinin (PH) değeri (Asitlik değer) 7-8,8 olmalı, 
  Su ile karıştığında karışımın en az 15 katı köpük oluşmalı, 
  En az 10 yıl özelliğini kaybetmemelidir. 
  Genelde -10 Co ile 50 Co arasında çökelti yapmamalıdır. 
B.4-c) Köpüklerin Kullanılma Alanları: 
 Rafineriler, kimya labaratuvarları, kimyasal madde depoları, 
  Boya ve vernik atölyeleri veya depoları, 
  Akaryakıt depolama yerleri ve dolum istasyonları 
  Artık yağların döküldüğü hendekler, 
  Akaryakıt tankerleri, tanker, kargo ambarları, 
  Hava alanları, uçak hangarları,gibi benzeri yerler sayılabilir. Köpük kullanma alanlarında 
 kullanılacak köpük çeşitlerini ise şöyle şemalaştırabiliriz 
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 B.4-d ) Köpük Kullanılmaması Gereken Alanlar: 

 LPG yangınları için uygun söndürücü değildir. 
  Agır yağlara işlenmemelidir. 
  Elektrik akımını iletir, şartel açıkken işlenmemelidir. 
  Gıda maddeleri üzerine işlenmemelidir. Gıda maddelerinin nitelikleri bozulur. 
B.4-e ) Köpük İşleme Yöntemleri: 
 Ara musluğu ile bidondan işleme; Arazöze bağlı 100’lük hortumla yangın mahallinin yakınına 
gelinir, sonra ara musluğuna konur, ara musluğuna 85’lik döndürücü iştirak rekoru ile bağlanır. 
Köpük hortumundan bidona ara musluğunun çıkış ucuna 85’lik hortum bağlanır. Suyun basınçlı 
gelmesi bidondan köpük emilmesine sebep olur. Hortumun ucuna köpük lansı eklenerek yangına 
işleme yapılır. Bu yöntem küçük yangınlar için kullanılır. 
   Arazözden Köpük İşlemi: Bu amaçla arazözlerin su sarnıcı yanında birde köpük tankı 
bulunur. Yangına su işler gibi hortumlar açılıp araca bağlanır. Su ve köpük valfları açılır, 
hortumun ucuna takılan lansla yangına işlenir. Suyun basınçlı geçmesi lans hava deliğinden 
hava emilmesini sağlar. Böylece bol köpük oluşur. 
 Köpük Jeneratörü ile Köpük İşleme: 110’luk iştirak rekoru ile köpük Jeneratörüne bağlanır. 
Suyun basıncı jeneratör pervanelerinin dönmesini sağlar, böylece genişleme yeteneğine sahip 
köpük bol miktarda hava alabilir. Bilhassa sentetik köpükler büyük ölçüde hacim artırdığından 
akaryakıt depoları yangınlarında köpük jeneratörü ile köpük işlemek yerinde olur. 

 
 
 Köpük Uygulama Oranı: Köpük A,B,C sınıfı yangınlarda uygulanabilir. Uygulandığı yüzeyin 
üzerini 10-15 cm. kalınlığında bir tabaka halinde kaplaması gerekir ki bu durumda yanan yüzey 
ile havanın temasını keserek yangını söndürür.      
 Köpük uygulaması standart ekipman ile 7-12 Atü’lük su ile yapılmalıdır. Uygulanacak oran ise    
m²’ye dakikada 8-12 lt. civarında köpük olmalıdır. 
Bu limitin altındaki oranın yeterli olmayacağı aşikardır. Ancak üst limiti de ek bir yarar     
sağlamaz.     
B.4-e) Köpük Depolama Yöntemleri: 

 Varilde Köpük Depolama; Köpük sıvısı varil veya bidonlarda saklanacak ise zaman zaman 
çevrilmeli ve sıvının hareketi sağlanmalıdır. Bu işlem genelde altı ayda bir 1/2 devir şeklinde 
düşünülmelidir. 
  Köpük Tanklarında Depolama; Tankların içleri muhakkak özel LAK ve DİTÜM ile 
kaplanmalıdır. Zira uzun süre köpük sıvası tankta kalırsa, havanın nemi tank yüzeyinde 
korozyona yol açar ve meydana gelen PAS bir çökelti oluşur. Ayrıca depolarda tankların ağzına 
kadar doldurulması yerinde olur. 

HANGİ TÜR YANGIN, HANGİ SÖNDÜRME PRENSİBİ İLE  SÖNDÜRÜLMELİ VE 
SÖNDÜRÜLMEDE HANGİ MADDE VEYA MALZEME KULLANILMALIDIR. 

 

Yangının Çeşidi Söndürme Prensibi Kullanılacak Madde veya Malzemeler. 

A Sınıfı Yangınlar 
Soğutma 

Su, su esaslı cihazlar, kuru kimyevi tozlu 
cihazlar,  

B Sınıfı Yangınlar Boğma Kum, toprak, köpüklü, karbonhidratlı ve kuru 
kimyasal tozlu cihazlarla yangın 
söndürülebilir. 

C Sınıfı Yangınlar Yanıcı Maddenin 
Ortadan Kaldırılması 

Önce yanıcı madde olan gaz musluğundan 
kapatılmalı, daha sonra etrafta tutuşturduğu 
ve yanmasına sebep olduğu maddelerin 
cinsine uygun söndürme uygulanmalıdır. 
(Örneğin: soğutma, boğma gibi. 

D Sınıfı Yangınlar Kimyasal Reaksiyon 
Sonucu söndürme 

Yanan metale uygun kimyasal söndürme 
maddesi kullanılmalıdır. 
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(Özel) 

EK-3 
C-YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI, SÖNDÜRME ELEMANLARI VE SÖNDÜRME 
YÖNTEMLERİ 

Yangın Tipleri 4 Sınıfa Ayrılmıştır. 
A SINIFI: Odun, Kağıt, Tekstil ve benzeri kumaşlar. 

Söndürme Elemanı : Su 
Söndürme Yöntemi : Soğutma 
B SINIFI: Yanabilir sıvılar ve sıvılaşabilir katı maddeler. 
Söndürme Elemanı  :Kuru toz, Kimyasal köpük, Mekanik köpük, CO2 Hafif su buhar 
oluşturan sıvılar. 
Söndürme Yöntemi  :Boğma 
C SINIFI: Gazlar ve Sıvılaştırılmış Gazlar. 
Söndürme Elemanı  :Kuru toz, Kimyasal buhar oluşturan sıvılar, CO2  
Söndürme Yöntemi  :Boğma 
D SINIFI: Metaller 

Söndürme Elemanı  :Kuru toz, Kimyasal olarak özel formüle edilmiş toz. 
Söndürme Yöntemi  :Boğma 
D-ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI YANGIN TÜRLERİ VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ: 

 
Buraya kadar  yangınların  oluşumunu , yangın  söndürme  prensiplerini  ve yangın söndürücü    
maddeleri inceledik.  Bu  konuda  bazı yangın  türlerini  ve söndürme  usulleri ile tekniklerini  
incelemeye çalışacağız. Bu yangın türleri; 
1.  Bina Yangınları, 
2.  Orman Yangınları, 
3.  Akaryakıt Yangınları,  
4.  Uçak Yangınları, 
5.  Yer altı çarşıları, pasajlar ve depolarda çıkacak yangınlar, 
6.  Gemi yangınları, 
7.  Kapalı Çarşı Yangınları, 

    D.1 ) BİNA YANGINLARI: 

Binalarda oluşan yangınlar genel olarak ahşap yangınlarıdır. Binalarda ortaya çıkan yangınlar 
çöp veya kağıt kutusunun tutuşması, elektrik kontağı, soba, baca gibi etkenlerledir. Bu etkenlerin 
binanın esas yapı malzemelerini de sararak tüm binanın tutuşması şeklinde büyük bir yangın 
ortaya çıkar. 
Genel olarak ahşap yangınlarını her türlü söndürme vasıtası ve söndürme cihazları ile 
söndürebiliriz. (Su, CO2, Kuru Kimyevi Toz gibi) Ancak bina yangınları geniş çap ve alanda 
ortaya çıkacağı için yanıcı maddeyi ve oksijeni ortadan kaldırarak söndürme olanağı yok gibidir. 
Bu tür yangınlar ancak ısı derecesini düşürerek (soğutarak) söndürülebilir. Isı düşürerek 
söndürme vasıtası sudur. 
Su daha önce değindiğimiz gibi yangını söndürmede hem en kolay hem de ucuz bir maddedir. 
Ancak suyu kullanırken yangından kurtarılacak şeylerin en az şekilde zarar görmesini sağlayıcı 
şekilde söndürme işlemini yapmak gerekir. Özellikle başlangıç halinde ve biraz ilerlemiş 
başlangıç yangınlarda su yerine halı, kilim ve battaniye gibi malzemenin yangın üzerine 
örtülmesi suretiyle müdahale edilmesinde yarar vardır. Yanan bir kağıt sepetine su yerine diğer 
pahalı söndürücüleri kullanmak gereksizdir. 
Bina içinde bulunan ve su işlendiğinde zarar görecek gizli ve değerli evrakların bulunduğu 
yerlerde (Arşiv gibi) çıkan yangınları söndürmede ıslanmadan dolayı çok zarar vermemek için 
karbondioksit veya kuru kimyevi toz kullanmak yerinde olur. 
Bir binada meydana gelmiş yangına müdahalede öncelikle görev yapacak itfaiyecilerin can 
güvenliği önemlidir. Bu bakımdan binalardaki yangınları söndürme sırasında itfaiyecilerin dikkat 
etmesi gereken hususlar şunlardır.    
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 Yangın çıkmış binanın öncelikle keşfinin yapılması, binanın yapım şeklinin, içinde bulunan 
malzemenin niteliğinin tespit edilmesi zorunluluğu vardır. 
  Tuğla yığma binalarda çatı ve üst katlarda çıkan yangında yanan katların enkazlarının aşağı 
katlara dökülmesi ihtimali olabileceğinden söndürmede kullanılan suyun ağırlığı da buna 
eklenince enkazın yıkıldığı katın tabanında çökme tehlikesi belirecektir. Bu gibi durumlarda 
döşeme dayanıklılığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde çalışılmalı ve zeminde su birikmesine 
engel olma önlemleri alınmalıdır. 
  Beton kirişli duvarları taş ve tuğla yığma binalarda çatı ve üst katlarda çıkan yangınlarda 
çoğu kez döşeme ve kiriş başlarının yanmasına neden olduğundan döşeme ve tavanın ani 
olarak çökmesi söz konusudur. Yangın söndürme çalışmalarında bu konuya dikkat edilmelidir. 
Bu tip binalarda tedbirli hareket etmek, tehlikeli katların altında bulunmamak, bulunmak 
zorunluluğu varsa kapı ve pencere altlarında ve duvar diplerinde durmak gerekir. 
  Tümü ahşap binalarda döşeme ve bölme arası yangınları gizli olarak var olan hava akımı ile 
tüm binanın dış duvarı, bölmeleri, döşeme ve tavan aralarını sardığından binanın taşıma gücü 
çok azalır ve ani çökmelere neden olur. Bu tip yangınları anında anlamak için, bina içine girmek 
gerekiyorsa çok dikkatli hareket etmek ve açma işine başlamadan önce binanın güvenli 
yerlerinde boru bulundurmak gerekir. 
  Tümü kagir (Betonarme) binalarda döşeme üzerine yığılan enkaz ile söndürme için 
kullanılan su döşemenin taşıma gücünü azaltarak yükü taşıyamayacak hale gelirse orta kolonlar 
askıda kalmak suretiyle döşemenin çöktüğünü, dış duvar veya bölme duvarlarının tehlikeli 
şekilde çatladığını görmek her an olasıdır. Döşeme üzerinde suyun birikmesine engel olmak için 
kapı ve merdiven önlerine yığılmış enkazı kaldırarak suyun boşaltılması veya döşemenin 
delinerek aşağı kata akıtılması gerekir. Olanak varsa döşeme üzerindeki eşyanın tümden 
boşaltılması çalışma güvenliğini sağlar.  
  Etermit örtülü çatıların altındaki aksamın yanması ve etermit örtü üzerindeki boşluklara 
basmak yanan çatının içine düşülmesine neden olur. Bu tür çatılarda iki etermitin birleştiği yer ve 
altındaki kiriş ile bağlandığı noktalar en dayanıklı yerlerdir. Bunun dışındaki bölgeler normal 
ağırlıktaki insanı dahi taşımayacak kadar dayanıksızdır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça çatı 
üzerinde dolaşmamak gerekir. Müdahale çatı arasından, hariçten otomatik merdiven ile veya 
diğer el merdivenleri ile yapılır.  
  Merdiven aydınlıkları üzerine gelen çatı kısmındaki demir veya ahşap çerçeveli camlar 
üzerine basıldığı an kırılarak basan kimsenin merdiven boşluğuna düşmesine neden olur. Bu 
aydınlık üzerinden geçilmesi gerekiyorsa merdiven veya kalas uzatılarak geçilmelidir. 
 Karlı ve aydınlık havalarda dik eğimli çatılar üzerinde yangın söndürülürken hortumların 
mutlaka bağlanması (hortum ipleri, can kurtaran ipleri vs.) gerekir. Çalışan personelin her hangi 
bir durumda düşmemesi için baca veya çatı kirişlerine emniyet kemerinden tespit edilmelidir. 
 Rabiç sıvaları genellikle ahşap bir iskelet üzerine rabiç teli veya kümes teli üzerinde 4-5 cm. 
kalınlığında harç ile sıvanmasıdır. Bu sıvanın tutunduğu ahşap iskeletin yanması durumunda 
doğal olarak sıvalı tavanın dökülüp yıkılmasını gerektireceğinden tel sıvayı ateşe dayanıklı 
malzeme olarak sayamayız. Tavanları bu şekilde yapılmış oda ve salonların üstü yanarken tavan 
iskeletinin yanması sonucu çökme olacağından altında bulunmamak gerekir.  
   Fazla ısı ve duman bulunan kapalı yerlere girerken veya orada çalışırken girenlerin üzerinde 
daima koruyucu cihazlar ve belinde kılavuz ipleri bulunmalıdır. Koruyucu cihazlar yoksa bu gibi 
yerlere emekleyerek girilmesi duman ve ısıdan nispeten korur. Duman ve ısınan hava, normal 
havadan hafif olduğundan yüksek kısımlarda bulunacağından, ayakta yürüyerek girilmesi giren 
kişinin hareketine olanak vermez. 
 

    D.2 )ORMAN YANGINLARI: 

Yurdumuz doğal özellikleri bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. Doğal güzelliklerde 
ormanlarımızın büyük payı vardır, içerisinde çeşitli hayvanların barındığı, göllerin, derelerin yer 
aldığı, insanların neşe kaynağı, eğlence ve gezi yeri olan, turistleri cezbeden, sağlığımızın 
sigortası, iş sahaları yaratan, ekonomimize büyük katkılar sağlayan ormanlarımızdır. 
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Yangın ise ormanların baş düşmanıdır, her yıl binlerce dönüm orman alanı yangınlar sonucu yok 
olup tükenmektedir. Çok iyi bilinmektedir ki yanarak kül olan bir orman alanında, yeni bir orman 
yetiştirmek uzun yıllar ve büyük uğraşı ister. 
Şu halde ormanları korumak başlıca vazifelerimizden birisi olmalıdır. Ormanları korumanın en iyi 
yolu da orman yangınlarına sebebiyet verebilecek dikkatsiz davranışlarda bulunmamak, bu tür 
hareket edenleri ikaz etmekle mümkündür. 
Ormanlarına sahip olmayan ve yeni orman bölgeleri yetiştirmeyen toplumları gelecekte zor 
günlerin beklediği aşikardır. Bu bilinç ve inançla var gücümüzle en kıymetli varlığımız olan 
ormanlarımızı korumalıyız. 
D.2-a ) Orman Yangınlarının Sebepleri: 
Ormanların yanmasına sebep olan etkenler çok çeşitlidir, bunları gruplar altında toplamak 
gerekirse; 
 Dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal ve bilgisizlik neticesi: Ormanlar tabii güzelliklerin kaynağı 

olduğundan, yaşam koşullarının yorduğu insanlar boş zamanlarında dinlenmek için ormanlara 
koşarlar, ancak dikkatsizlik ve ihmal sonucu, yakılan piknik ateşlerinin iyi söndürülmemesi 
sonucu veya ormanlardan gelip geçenlerin gelişi güzel sigara ve kibritlerini ormana 
söndürmeden atmaları sonucu yangınlara sebebiyet verilmektedir.İhmali davranışlar sonucu 
çıkan yangınların oranı % 19,5 civarındadır. Bu da göstermektedir ki orman içerisinde daha 
dikkatli davranmak ve yakılan ateşleri mutlaka söndürmek lazımdır.  
 Avcıların sebebiyet vermesi neticesi: Avcılar orman içerisinde avlanırken tüfek 
namlularından çıkan yanar kovan ve artık maddeler ve kamp ateşlerinin iyi söndürülmemesi 
sonucu yangınlar çıkmaktadır.  
  Lokomotif ve fabrika bacalarından çıkan kıvılcımlar neticesi: Kömür ile çalışan 

lokomotiflerin bacalarından çıkan kıvılcımlar etraftaki yanıcı ot, ekin vb. şeyleri tutuşturur ve 
buradan yangın orman alanlarına sirayet eder.Ayrıca orman yangınlarındaki fabrika 
bacalarından ve benzeri ocakların bacalarından çıkan kıvılcımlarda orman yangınlarına sebep 
olur. ( % 4 oranında dır.) 
  Kasıt neticesi: Orman yangınlarının % 20 civarında kasten çıkartıldığı 
saptanmıştır.Genellikle ormanda nizama aykırı davranışlarda bulunanlar bu hareketlerini örtmek 
için ormanlarda yangın çıkartırlar. (Örneğin: Orman içinde yasak kesim yapılması halinde bu 
yasaya aykırı durumu örtmek için orman içinde yangın çıkartırlar.)Ayrıca ekilebilecek alan 
kazanabilmek için ormanların yakılması da çok rastlanan olaylardandır.Memurlara olan kin 
duyguları neticesi ve başkaları üzerine suç yüklemek amacıylada cahilce ormanlar 
yakılmaktadır. 
  Diğer sebepler neticesi: Diğer birçok sebeple de orman yangınları meydana gelmektedir. 

Mesela: yıldırım düşmesi sonucu % 3 civarında yangın çıkmaktadır. Ormanlarda ağaç 
gövdelerindeki arıları tütsü ile kaçırıp balını almak için yakılan ateşler sonucu yangınlar 
çıkmaktadır. Çobanların taze ot yetiştirmek için ormanları yakmaları da diğer sebepler arasında 
sayılabilir. 
D.2-b ) Orman Yangınları Üzerine Etki Eden Faktörler: Ormanlarda çıkan yangınların 
çeşitli faktörleri vardır. Bu sebepleri 6 grupta toplamak mümkündür. 
 Ağaç türü: Ormanlar içerisindeki ağaçlar çeşitli türlere ayrılırlar. Örneğin: Gölge ağaçları, ışık 
ağaçları, reçine ihtiva eden ağaçlar, iğneliler gibi gruplara ayrılırlar.Işık ağaçlarının bulunduğu 
ormanlarda ki ağaçların altında kolay yanabilen ot, çalı vb. maddeler bol olduğundan bu ağaç 
türü olan ormanlar da yangın ihtimali daha fazla olur. Gölge ağaçlarının bulunduğu ormanlarda 
bu ihtimal daha azdır. Reçine ihtiva eden ağaçların bulunduğu ormanlarda ki ağaçlarda daha 
kolay ve çabuk yanar, bu tür ormanlardaki yangınları söndürmekte zor olur. 
En çok yangına maruz ağaç türleri:    
İğneli ağaçlar içerisinde :    Çam, sedir, ladin vb. ağaçlardır.   Yapraklı ağaçlar içerisinde: 
Meşe, kestane, kayın gibi ağaçlardır.Son yıllarda çıkan orman yangınlarından yaklaşık olarak % 
70 civarında olanı çam ağaçlarının bulunduğu ormanlarda çıkan yangınlardır, daha sonra % 10 
oranında meşe ormanlarında yangın çıkmaktadır. 
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 Ağacın yaşı: Genç ormanlarda daha çok yangın çıkmaktadır. Ve zarar daha fazla olur, 

çünkü bu ormanlarda örtü tabakası daha çok olur, yaşlı ormanlarda bu örtü tabakası daha az 
olacağından, yangın ihtimalide daha az olur. Çam ormanlarında 1 ile 40 yaş arasındaki genç 
çam ormanlarında yangın oranı % 35 civarında iken 40 yaştan fazla çam ormanlarında yangın 
oranı % 10 civarındadır. Ladin ormanlarında da durum böyledir, genç ormanlarda yangın ihtimali 
% 15, yaşlı ormanlarda bu oran % 1 dir. 
 Yetişme muhiti: 

o Kurak ve fakir topraklar üzerinde bulunan ve ekseriyetle çam ağaçlarından teşekkül eden 
seyrek ova ormanları yanmaya elverişli örtü tabakasını bol ihtiva ettiğinden, yangın ihtimalide bu 
ormanlarda daha fazla olacaktır.  
o Nemli, yağışlı bölgelerdeki dağ ormanlarında ise yangın ihtimali daha azdır. Zira   bu 
ormanlardaki ağaçların nem oranı ve hava durumu buna etkendir.    
o Yanabilen madde miktarı bol muhitlerde yetişen ormanlarda, güneş ışınlarını daha çok ve 
uzun süre alan ormanlar ve rüzgarlı bölgelerdeki ormanlarda da yangın ihtimali daha fazladır. 
o Genellikle bu şartlar güneye bakan yamaçlarda daha uygundur ve kuzeye bakan  
yamaçlara nazaran yangın ihtimali daha fazladır. (% 70 oranında fazladır.)  
o Orman yangınları meyilli yerlerde aşağıdan yukarı doğru daha hızlı yayılır. Söndürme  
güçlüğü vardır ve yangının sirayeti daha kolaydır. 
 Ormanın seyrek ve sık oluşu ile saf ve karışık oluşu: Sık ormanlarda yangın ihtimali daha 

fazladır. Ayrıca saf ormanlara nazaran karışık ormanlarda yangın ihtimali daha azdır.Şu halde 
sık olmayan karışık ağaçlardan oluşan ormanlarda yangın ihtimali daha az olmaktadır. 
  6831 sayılı orman kanununda: da açıklandığı gibi orman alanları ne kadar geniş olursa 
yangın çıkma ihtimali o derece fazla olur ve söndürülme güçlüğü de o derece fazladır. Bu 
sebeple geniş ormanlar belli ölçüde alanlara ayrılmalı ve yangın ihtimali azaltılarak yangına 
müdahale şansını artırmalıdır. 
  Mevsim ve hava durumları: Bilinen bir husustur ki sıcakların fazla olduğu mevsimlerde 
yangın ihtimalide fazlalaşır. Çünkü ormanlardaki yana bilen maddelerin fazla ısı sebebi ile nem 
oranı azalacaktır ve yanmaya daha müsait hale gelecektir. (Daha az bir yanma ısısı ile 
yanabilecektir.) Ormanlardaki yanabilen maddeler fazla ısıdan başka yağışların azlığından, 
rüzgarların şiddetli olmasından ve buharlaşmanın hızlı olmasından dolayı da daha çabuk 
yanabilecek duruma gelir. Yapılan istatistikler göstermektedir ki ülkemizde orman yangınlarının 
% 80 civarında olanı Haziran-Ekim ayları arasında meydana gelmektedir, % 15 civarında yangın 
ise diğer aylarda meydana gelmiştir. Aylar itibariyle yapılan istatistiklere göre de yangınların % 
30 civarında olanı Ağustos aylarında, % 20 civarında olanı Eylül aylarında ve 15 civarında olanı 
da Temmuz aylarında meydana gelmiştir. (% 15 civarında yangınlarda Haziran ve Ekim 
aylarında meydana gelmektedir.)Yine yapılan istatistikler orman yangınlarının % 70 civarında 
olanı gündüz 12-15 saatleri arasında meydana gelmektedir.Yangınlar gündüz saatlerinde daha 
çok büyür ve yayılır, gece saatlerinde yavaşlar ve küçülür. 
D.2-c )Orman Yangınlarının Çeşitleri: Orman yangınları meydana gelişlerine ve ormanda 

yaktıkları kısımlara göre esasen üç kısma ayrılır. 
 Örtü Yangını, 
 Tepe Yangını, 
 Gövde Yangını 
Bu yangın çeşitlerini inceleyelim; 
 Örtü Yangını; Örtü yangınları toprağı örten ot, funda, yaprak, dal, kütük, ibre, yosun, çalı 
ve devriklerin yanması ile meydana gelen yangındır. Yangın sahasında bulunan genç fidanlar bu 
yangında tamamen ölürler, ince ve kabuklu ağaçların toprağa yakın kısımları da yangından zarar 
görür, bu ağaçlar yaralandığı için hastalıktan ve üzerine toplanan böceklerden zarar görür. Örtü 
yangınının söndürülmesi daha kolaydır. Yapılan istatistiklere göre yangınların % 80 civarında 
olanı örtü yangınıdır. 
 Tepe Yangını: Örtü yangınlarına zamanında müdahale edilmezse, tepe yangınına dönüşür 
Örtü yangınında meydana gelen yüksek hararet neticesi ağaçların üst kısımları da tutuşur ve 
tepelerine kadar sirayet eder. Bu çeşit yangınlar daha ziyade sık ve genç ormanlarda çok 
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olur.Tepe kısımları yanan ağaçlar ölür, bundan sonra ormandaki bu ağaçların sökülüp 
temizlenmesi  ve  yerine  yeni  orman  alanı  meydana  getirilmesi  gerekir. Tepe yangınlarını 
söndürmek daha zor olur. Yapılan istatistikler yangınların % 10 civarında olanı tepe yangını 
şeklinde meydana gelmektedir.     
 Gövde Yangını: Gövde yangınları ağaçlara yıldırım düşmesi sonucu veya ağaçlardaki 

balları almak için ateş ve tütsü yakılması sonucu ağaçların gövdelerinde meydana gelir, 
zamanında söndürülemezse tepe yangını veya örtü yangınına sebebiyet verebilir. Ülkemizde 
ancak bu tip yangınlar % 5 civarında olmaktadır.     
D.2-d )Orman Yangınlarının Söndürülme Usulleri: Orman yangınlarının söndürülmesinde bazı 

bilgileri önceden edinmek çok faydalıdır. Mesela: Rüzgarın istikametini ve bilhassa hızını 
önceden bilmek, uygulanacak söndürmeye etki edecektir, ormanın çeşidini, arazi durumunu 
bilmekte söndürmede yararlı olacaktır. 
 Örtü Yangınının Söndürülmesi: Her çeşit ormanın yangınının başlangıçta söndürülmesi 

kolaydır, henüz çıkmış bir örtü yangını üç beş kişi tarafından kolayca söndürülebilir. Yanan örtü 
üzerine sık yapraklı ağaç dalları ile yanlardan ve alçaktan vurulur. Yangının önündeki yanıcı 
maddeler yangın tarafına doğru süpürülür, toprak yumuşak ise yangın üzerine kürek ve bel ile 
toprak atılır. Yangın söndürmeye yarayan su ve ilaçlı sular ateş üzerine pompalı aletlerle 
püskürtülür.Şayet örtü yangını küçük ise her yönden müdahale yapılır, fakat örtü yangını biraz 
büyümüş ise her yönden müdahale yapılamaz, yanlardan yapılan müdahale ile kama şeklinde 
yangın daraltılarak şiddeti azaltılır ve giderek söndürülür. Yandan müdahale yapılırken 
söndürücüler yangının her iki tarafından ve birbirlerinden 5-10 adım aralıklarla dizilerek örtü 
yangınını çırpmak ve süpürmek suretiyle ateşi daraltarak ateşle beraber ilerlerler, böylece ateşin 
yanlara doğru genişlemesi engellenmiş olur. Bu şekilde müdahale edilerek hararet azaltılır ve 
yavaş yavaş söndürülür. Büyümüş yangınlarda cepheden de müdahale edilir, cepheden 
müdahale edecek söndürücüler ateşin önünde dikine olarak bir hat üzerinde 3-5 metre aralıkla 
sıralanırlar ve 5-10 metre genişlikte yanıcı toprak örtüsünü temizleyerek boş bir saha açarlar Bu 
boş saha açılırken ormanda mevcut yol, patika, dere ve açıklıklardan faydalanılır. Böylece 
yandan yapılan mücadele ile daraltılan yangın önden yapılan mücadele ile tamamen söner 
      
 Tepe Yangınının Söndürülmesi: Tepe yangına tehlikeli bir yangındır. Bu yangına 
söndürmek için bir taraftan örtü yangını ile de mücadele edilir. Çünkü örtü yangına 
söndürülmekle, tepe yangınının yükü hafifletilir. Tepe yangınını söndürmek için rüzgar is-
tikametinde ateşin ilerlediği tarafta ve yan taraflarda ayırma şeritleri açılır. Bu işi yangın bu 
bölgeye gelmeden önce belirtilecek şekilde başlanır. Şeritlerin genişlikleri ateşin sıçramasına 
meydan vermeyecek genişlikte olması gerekir. (Yani ağaç boyunun iki misli genişliğinde 
olmalıdır).Yangın emniyet şeridi açılırken ormandaki tabii engellerden yararlanılmalıdır. Emniyet 
şeridi arkasında yangın söndürücüler hazır bekler ve sıçrayan ateşleri anında söndürürler. 
 Gövde Yangınının Söndürülmesi: Tek tek yanan ağaçların gövdelerindeki kovuklara toprak 
doldurularak ateşin hava ile temasa kesilir ve yangın söndürülür veya ağaç gövdeden kesilerek 
devrilir ve yerde söndürme yapılır. 
D.2-e )Orman Yangını Söndürmede Kullanılan Malzemeler: Balta, kazma, kürek, nacak, 

testere, tırmık, şaplak, sırt pompası, seyyar su tanklara, motopomplar, arazözler, uçaklar. 
    D.2-f )Orman Yangınlarının Zararları: 
 Maddi  zararlar : Orman  alanı  yanmakla  milli  servet  yok olmaktadır , bunun  yanında  

ormanda çalışan kişiler işsiz kalacak ve maddi zarar ölçülemeyecek  derecede çok  olacaktır. 
 Tabiat örtüsündeki zarar: Yangın sonucu  toprak örtüsü de tamamen harap olup ancak 

iyi bakılmak suretiyle yeniden verimli hale gelebilecektir. Toprak kaymalara ve erozyon neticesi 
tabiat örtüsü olumsuz yönde değişecektir. 
D.2-g )Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler: 
 Orman yangınlarına karşı önlem olması için yasalara ağır zecri tedbirler konulmalıdır. 
 Halkın bu konuda eğitimine önem verilmelidir. 
 Yangın gözetleme ve ihbar kulelerinin adedi attırılmalıdır. 
 Motorlu ve seyyar söndürme ekiplerinin adedi arttırılmalıdır. 
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 Yangın emniyet yolları açılmalıdır. 
 Ormanlar bölümlere ayrılmalıdır. 
 Ormanda kesimler iyi yapılmalıdır. 
Orman yangınları her geçen gün daha ciddi bir durum arz ettiğinden vakit geçirmeden bilhassa 
yangın çıkma ihtimali fazla olan yerlerde ve turistik bölgelerde gerekli tedbirleri almak 
gerekmektedir. 

    D.3 )AKARYAKIT YANGINLARI : 

Günlük yaşantımızın türlü alanlarında  kullandığımız  benzin, gaz yağı, motorin uçak yakıtı fuol-
oil yer altından çıkarılan ve adına ham petrol denilen ağır sıvı bir maddeden elde edilir. Yanıcı ve 
akıcı olduklarından genel olarak akaryakıt adı verilir. 
Ham petrol yer altından çıkarılan, koyu renkli pekmez kıvamında bir sıvıdır. Bazı bilim 
adamlarına göre; milyonlarca yıl önce deniz diplerinde her türlü hayvan ve bitki artıklarının 
birikerek örtülmesi ve uzun yıllar yer sarsıntıları ile yüksek basınca maruz kalmaları sonucu ham 
petrol oluşmuştur. 
Bu sıvanın yüzlerce yıl önce insanlar tarafından bilinmiş olmasına karşın, burgu ile toprağı delip 
yeryüzüne çıkarma işi ilk kez 1859 yılında Amerikalılar tarafından başarılmıştır. 
Yer altından çıkan ham petrolün rafinerilerde arıtılması sonucu benzin, mazot, uçak yakıtı, 
gazyağı, katran, zift, fuol-oil, gibi akaryakıt maddeleri elde edilir. 
D.3-a )Akaryakıtların Özellikleri: Ham petrol sıvı halde iken yanmaz ancak buhar haline geçip 

hava ile belli bir oranda karıştıktan sonra yanabilir. Tüm akaryakıtlar böyledir. Bir litre benzin 
buhar haline geçince 30 litre yanıcı buhar elde edilir.Akaryakıt buharları zehirlidir. Canlılar tara-
fından teneffüs edilmesi sakıncalıdır. Havadan 3-4 kez daha ağırdır. Yüzeye yakın hava 
kısımlarında birikir. Bu buhar birikintileri uygun bir rüzgarla dağılabilirler. Sakin rüzgarsız 
havalarda teneffüs eden canlılar ve yangın bakımından çok tehlikelidir. 
D.3-b )Akaryakıtların Yanması: Akaryakıt buharlarının yanmaya başlamaları için açık alev veya 

ateş ile temasa gerek yoktur. Yanma noktalarına kadar ısınmaları veya bu noktaya kadar ısınmış 
bir cisim ile temas etmeleri alevlenmek için yeterlidir. Akaryakıtların yanabilmesi için buhar 
haline gelerek hava ile karışması zorunludur. Benzin düşük sıcaklıklarda bile buhar haline 
gelebilir. Mazot, uçak yakıtı, gazyağı gibi ağır akaryakıtlar ısıtılmadıkça buharlaşmazlar. 
Akaryakıt buharları belli bir miktar hava ile karışım yaparsa yanıcı duruma gelir. 100 lt. hava 
içinde 1-7 lt. arasında akaryakıt buharı olan karışım yanıcı olur. 
D.3-c )Akaryakıt Yangınları Nasıl Oluşur: Genel olarak akaryakıt yangınları şu şekillerde 
oluşur. 
 Açık kaplardaki akaryakıtın buharlaşarak çevreden ateş alması. 
 Temizlik nedeniyle benzin ve gazyağı gibi petrol ürünlerinin kullanılması sonucu oluşan 
buharların ateşle teması ile, 
 Akaryakıt tanklarının temizlenme amacı ile kapaklarının açılması sonucu çevreye dağılan 
buharların ateşle teması. 
 Akaryakıt buharlarının bulunduğu yerlerde çalışan motorlardan çıkan kıvılcımlarla temas 
etmesi. 
D.3-d )Akaryakıt Yangınlarının Söndürülmesi: Akaryakıt yangınları genellikle dolum ve 

boşaltım tesisleri, depolama tesisleri (Depolama tankları) ve nakliye sırasında tankerlerde 
meydana gelmektedir. Akaryakıtlar sıvı maddeler olduğundan depolanmaları ve kullanılmaları 
sırasında kapalı kaplarda bulundurulmaları zorunludur.Bu tesis ve nakil araçlarında her hangi bir 
nedenle meydana gelen yangınlara müdahale etme metodu, kitabımızın başında da belirttiğimiz 
gibi yangın söndürme prensiplerinden boğma ile yangın söndürmedir. Bu sistemde yanıcı madde 
ile havanın ilişkisi kesilmelidir. Bu alakayı ortadan kaldırmak için çeşitli maddeler 
kullanılmaktadır. Bu maddeler; 
 Su: Su akaryakıt yangınlarında pulverize şeklinde kullanıldığı taktirde hem soğutucu hem de 
havayı kesici özelliği dolayısıyla yangınları söndürebilmektedir. Ancak su akaryakıtlar-dan ağır 
olduğu için belli bir müddet sonra dibe çökecektir. Yangın söndürülürken suyun sis yapıcı lanslar 
vasıtasıyla yoğun şekilde işlenmesi gerekmektedir. 
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 Karbondioksitli, kuru kimyevi tozlu ve halojenli maddeler: Her üç maddeden karbondioksit 

ve halojenler gaz maddeler olup diğeri ise toz halindedir. Bu tür maddeler başlangıç halindeki 
yangınların söndürülmesinde önemli rol oynar. Yangının büyümesi halinde söndürmede zorluklar 
ortaya çıkabilir. 
 Köpük: Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürücü köpüktür. Özgül ağırlık 

bakımından akaryakıt, yağlar ve sudan daha hafiftir. Kütlesi küçük kabarcıklar şeklinde olup, 
yanan maddenin üzerinde 15-20 cm. kalınlıkta bir örtü oluşturarak yanan maddenin hava ile 
ilgisini keser. Köpüğün rüzgar ve ısıya dayanıklı olması, düşey ve yatay yüzeyleri kaplama 
özelliği akaryakıt yangınlarında ana söndürücü madde olarak kullanılmasını gerekli hale 
getirmiştir.Akaryakıt tank ve tankerlerinde meydana gelecek bir yangının söndürülebilmesi 
öncelikle hava ile teması sağlayan kapakların kapatılması suretiyle yangının söndürülmesine 
çalışılmalıdır. Ancak böyle bir durum mümkün değilse yangının söndürülmesinde su ve köpük 
birlikte kullanılmak suretiyle yangının söndürülmesine çalışılmalıdır. Bunun yöntemi şu şekilde 
olmalıdır. Akaryakıt tank ve tankerlerinde meydana gelen yangınlarda meydana gelecek yüksek 
ısıdan dolayı direkt olarak köpük işlemek sakıncalıdır. Öncelikle pülverize (sis) halde su 
işlenecek tankın soğumasının sağlanmasına çalışılmalı, işlenen suyun dibe çökmeye 
başlamasından sonra köpük işlenmelidir. Su işlenildiği zaman aynı anda hem soğutma hem de 
ısı dolayısıyla oluşan buhar ile boğma etkisi göstereceğinden köpük işlemeden de yangının 
söndürülmesi çoğu zaman mümkün olabilmektedir.Hangi durumda olursa olsun akaryakıt 
yangınlarının kontrol altına alınması ve söndürülmesinde önce su yağmurlama sistemiyle daha 
sonrada köpükle birlikte işlenmelidir. 
D.4 )UÇAK YANGINLARI: 
Bilindiği gibi uçak yangınlarına pek sık rastlanmamaktadır. Buna rağmen uçak yangınlarında 
tehlikenin can ve mal kaybının fazla olması sebebiyle son derece etkin yangın önleyici tedbirler 
alınmıştır. 
Her şeyden önce uçaklarda tehlikeli yanıcı maddelerin çok olması, yolcuların dar bir alanda toplu 
olarak bulunması uçak yangınlarının önemini bir kat daha arttırmaktadır. 
Uçaklar çok çeşitli tipte ve değişik amaçlarla kullanılan büyüklü, küçüklü havadan ulaşımı 
sağlayan nakil vasıtalarıdır. 
Pervaneli, motorlu ve jet motorlu tipleri vardır. Çeşitleri ise; yolcu uçakları, nakliye uçakları, 
askeri uçaklar, keşif uçakları, araştırma ve bilimsel amaçla kullanılacaklar vb. çeşitleri mevcuttur. 
Her şeyden önce uçak yangınlarına karşı önlem almada ve uçak yangınları ile mücadele de uçak 
çeşit ve tiplerini iyi tanımak gereklidir. Çünkü uçağın tipi, çeşidi, taşıdığı yolcu miktarı, yakıt 
miktarı bilindiği taktirde buna göre tedbir alıp mücadele yapılabilir. 
Şimdi bu amaçla uçak bölümlerini kısaca ve sıra ile inceleyelim. 
D.4-a )Motor Kısmı: Bu kısım uçağın en hassas bölümüdür. Motorda meydana gelecek bir arıza 

önemli tehlikeler ortaya çıkartabilir.Uçaklarda motorlar(şekil-4) de görüldüğü gibi uçağın sol 
baş tarafındaki motora 1 nolu motor denilmek üzere sıra numarası takip eder. 

  Uçak motorlarında yangınlar genellikle: 
 Motordaki bir arızadan, 
 Yakıt ikmal sistemindeki sızıntı ve kaçaktan, 
 Motorun normal olmayan şartlarda çalışmasından çıkar. 
 Motorda çıkan  bir yangın  bilhassa son model uçaklarda anında  pilot kabinindeki  ikaz 

   ile pilota duyurulmuş olur. Şayet kendi imkanları ile söndürülemeyecek bir yangın ise derhal en 
yakın hava alanına durum bildirilir ve inişe geçilir. 
D.4.b )Kanatlar: Akaryakıt tankları genellikle uçakların kanatlarında olduğundan çok önemli bir 

bölümüdür. Kanatlarda meydana gelecek bir yangın veyahut ta diğer bölümlerde meydana 
gelipte kanatlara sirayet edecek bir yangın uçağın infilak etmesi ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle 
en çok dikkat edilmesi gereken kısım kanatlardır. 
D.4-c )Gövde Kısmı: Uçak gövdeleri genellikle hafif olması ve sağlam olması bakımından 

magnezyum alaşımından yapılmıştır. Magnezyum alışımı yanıcı bir madde olup söndürülmesi 
çok zordur. Özel söndürücüler gerekir. İçin için yanabilir. 
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D.4- d )İniş Takımları: İniş takımları da, mukavemeti arttırmak amacı ile magnezyum oranı fazla 

olan alaşımlardan imal edilir. İniş sırasında direnç ve ısınma sebebiyle bu bölümde yangınlar 
meydana gelebilir. Ayrıca lastiklerde iniş sırasında sürtünme ve ısınma sebebiyle yangınlar 
meydana gelebilir. 
D.4-e )Uçaklarda Bulunan Diğer Yanıcı Maddeler: 
 Uçak benzini; Fevkalade fazla yanıcı özelliğe sahiptir. Her türlü hava şartları altında dahi 
benzin buharı havaya yayılarak en kuytu yerlere çökerek küçük bir kıvılcımla dahi yangınlara 
sebep olabilir. 
 Oksijen; yüksek irtifaya çıkan uçaklarda hava teneffüsünü kolaylaştırmak için oksijen tüpleri 

bulundurulur. Bu tüpler başlı başına bir yangın etkeni olmamakla beraber, yangın vukuunda çok 
tehlikeli patlamalar ve yangının büyümesine sebebiyet verirler. 
 Yağ ve hidrolik; yanıcı özelliği fazla değildir. Yağlar 335o de buharlaşır 420o de yanar bu 
sebeple ancak sürtünmeler sonucu yanar ve yangın anında da yangının büyümesine sebep olur. 
Hidrolik ve Madeni Yağ, Hint Yağı, Alkol ve Boya karışımı olup yanma özelliği vardır. Hidrolik 
uçakların iniş takımlarında, frenlerde, kapılarda bulunur. 
 Magnezyum; Uçakların gövde ve iniş takımlarında magnezyum alaşımları mevcuttur. 
Magnezyum yangınlarının söndürülmesi zordur. Bu sebeple özel söndürücüler kullanılır. (TMB= 
Tri Metoksi Boraksin) (Kuru Kimyevi Toz) (Köpük) vb. 
 Anti-icing; Uçakların kanatlarında ve bazı bölümlerinde soğuk havalarda ve sürat sebebiyle 

donmayı önlemek için kullanılan yanma özelliğine sahip bir maddedir. Alkol ve gliserin 
karışımından meydana gelir. 
D.4-f ) Uçaklarda Yakıt İkmali: Uçaklarda yakıt ikmali çok önemlidir. Uçak yangınlarına 
sebebiyet vermemek için şu hususlara dikkat edilmesi gerekir. 
 Yakıt ikmali sırasında uçak motorları ve çalışan her şey durdurulur. 
 Elektrikli hiçbir şey çalıştırılmaz, 
 İkmal sırasında topraklama yapılır, 
 Yolcular binmeden ikmal yapılır, 
 Çevrede ateş bulundurulmaz, 
 Uçağın kapıları açık olup merdivenleri hazır bırakılır. 
Aynı şekilde uçak hangarlarında da aynı tedbirler alınır. 
 
 
D.4-g )   Uçak Yangınlarına Karşı Müdahale: Uçak yangınları iki çeşitte meydana gelir. 

 Uçak havada iken, 
 Uçağın inişi sırasında,  Şayet uçak havada iken bir yangın çıkarsa derhal pilot en yakın 
havaalanı ile irtibat kurarak   şu bilgileri havaalanına iletir. 
o Uçağın tipi ve çeşidi, 
o Yangının hangi kısımda olduğu, 
o Yangının çıkış sebebi, 
o Yolcu ve mürettebat adedi, 
o Uçaktaki yakıt miktarı, 
o Havaalanına olan uzaklığı, 
o Pistin köpüklenmesinin istenip istenmediği. Bu bilgiler havaalanının kulesi tarafından alınarak 
uçağın takribi iniş saati ve iniş yeri tespit edilerek havaalanı itfaiyesine bildirilir.Kule ile itfaiye 
arasında ve kule ile uçak arasında irtibat iniş anına kadar sürdürülür. Yanan uçak      piste  
inmeden  havaalanı  itfaiyesi  gerekli  hazırlıklarını  yapar  ve  uçak  henüz  inmemiş   ise             
havaalanında tahmini iniş  yerine en yakın emniyetli bölgede yerini alır. Şayet   uçak indiği anda  
bir yangın çıkarsa zaten hazır vaziyette olan itfaiye derhal yanan    uçağa doğru harekete geçer. 
Uçak yangınlarına müdahale beş safhada olur. 
i. Hazırlık ve çıkış safhası: İtfaiye ekibi havaalanı kulesinden yangın ihbarını ve ilk bilgileri 
alınca beş saniye içinde hazırlık ve durum değerlendirmesi yapılarak (hangi araçların 
çıkartılacağı, hangi pozisyon alınacağı, takviyeye ihtiyaç olup olmadığı gibi) 30 sn. içinde 
Garajdan çıkılır.      
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ii.    Durum kavrama ve pozisyon alma safhası: Garajdan çıkıp ekip 30 sn. içinde uçağın 
bulunduğu yere ulaşır ve yerini alır. Bundan sonra 30 sn. içinde hazırlıklarını tamamlar. (hortum 
serme vb.) Pozisyon alma SAAT SİSTEMİNE göre yapılır. Şekil-5’te görüldüğü gibi uçağın burun 
kısmı saatin 12 rakamını gösterecek şekilde uçağın diğer bölümlerine saatin diğer rakamlarının 
numaraları verilir. Örneğin uçağın kuyruk kısmında yangın çıkmış ise 6 pozisyonu alınır, şayet 
pilot kabininde yangın çıkarsa 12 pozisyonu alınır, 1 nolu motorda yangın çıkarsa  9-10 
pozisyonu alınır. Bundan sonra rüzgar durumu da nazara alınarak yangına müdahale edilir. 
iii.  Hücum safhası: Her türlü hazırlık tamam olduktan sonra tüm araç, gereç ve personel ile 
söndürme işlemine usulüne uygun olarak başlanır.Öncelikle asıl yangın üzerine müdahale 
edilerek gedik açılmağa çalışılırken bir başka koldan da yangının sirayetini önlemek ve kapıları, 
kaçış yollarını serbest tutmak için müdahale edilir.             
iv.  Kontrole alma safhası: İlk amaç 30 sn. içinde yangını kontrole almaktır. Bu nedenle önce 
yangına doğrudan müdahale edilir. Gövdenin yanan ve akan sahaları korunur. Kanat yolundaki 
ateş kesilir. Kurtarma hattı temin edilerek korunur. Alevin tekrar parlamasına mani olunur. Köpük 
işlenmişse köpük delinmesine dikkat edilir. Yedek su, kuru toz veya köpük temin edilir. Yangının 
durumuna göre takviye istenir. Yardım araçlarının sevk ve kontrolü sağlanır.  
v. Kurtarma safhası: Yangının sönmesi beklenmeden kapılardan uçağın geçit veren 
bölümlerinden uçağa girmek suretiyle yolcu ve personelin kurtarılması, yaralıların taşıması 
usulüne uygun olarak yapılar. Uçak yangınlarında pistin önceden köpüklenmesi uçakların kanat 
genişliğine ve pistin uzunluğuna göre, uçağın pilotu tarafından istenir. 
Bu isteğe uygun olarak havaalanının imkanlarına göre ya pist kenarlarındaki vanalar vasıtasıyla 
köpükleme yapılır ve yahut ta arazözler vasıtasıyla taşıma suretiyle köpükleme yapılır. 
D-5 )YERALTI ÇARŞILARI, PASAJLAR VE DEPOLARDA ÇIKACAK YANGINLARA KARŞI 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE MÜCADELE USULLERİ: 
Son zamanlarda ülkemizde, bilhassa büyük şehirlerimizde, çıkan yangınlar arasında yeraltı 
çarşıları, pasajlar ve benzeri yerlerde çıkan yangınlarda bir artış olduğu görülmektedir. 
Bu sebeple ve her geçen gün bu çeşit işyerleri inşaatının artması sebebiyle, yeraltı çarşıları, 
pasaj ve benzeri yerlerde yangın çıkma ihtimaline karşı gerekli önlemlerin alınması ve yangınla 
mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

    D.5-a )Alınması Gereken Önlemler: Yukarıda belirttiğimiz bu gibi yerlerin büyüklüğüne ve        
 küçüklüğüne göre, alınacak önlemlerde değişik olacaktır. Hacim itibariyle büyük ve geniş olan, 
içerisinde mevcut işyeri sayısı itibariyle de fazla olan yerlerde mutlaka otomatik ihbar sistemi ve 
otomatik söndürme tesisatının kurulması gerekir, ayrıca bu sistem ve tesisatlar kurulmasına 
rağmen yedek ve takviye seyyar yangın söndürme cihazlarının da mutlaka bulundurulması 
lazımdır. (Çıkabilecek yangın çeşidine uygun söndürme cihazları)Küçük yeraltı çarşıları ve 
pasajlarda ise çıkabilecek muhtemel yangın çeşidine göre pasaj ve çarşı içlerinde uygun 
yerlerde ve her iş yeri içerisinde yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır. Bu cihazların 
kontrolü belli zamanlarda yapılmalı, işyeri sahipleri ve pasaj, çarşı görevlilerine cihazların nasıl 
kullanılacağı öğretilerek, zaman zaman bu amaçla küçük tatbikatlar yapılmalıdır.Bu tür yerlerin 
kapalı olduğu saatlerde mutlaka kontrol görevlileri bulundurulmalı, bu kişilere yangın ihbarı veril-
mesi, yangına ilk müdahale ve o çarşı ve pasajda bulunan yanıcı maddelerin neler olduğu 
öğretilmelidir. Zira yangın çıktığı zaman ilk müdahale yapılabilmesi çok önemlidir. Böylece 
yangın çıktığı zaman söndürülmüş olacak veya itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangının hızı 
yavaşlatılmış olacaktır ki, büyük yangınların önlenmesi bakımından bu işlem son derece 
önemlidir. 
D.5-b )Yangınla Mücadele Usulleri: Yeraltı çarşıları ve pasajlarda çıkan yangınlara karşı 

mücadele ve en büyük güçlük duman içerisinde çalışma şartlarının çok zor olmasıdır.Yangına ilk 
müdahale edecek olan kişiler şayet duman sebebiyle bu imkanı bulamaz ise, su ile ıslatılmış bir 
kaç tülbent veya bezi ağız ve burunu kapatacak şekilde sarmak suretiyle duman içerisinde biraz 
daha fazla zaman çalışma imkanı bulacaktır. Pasajda ve yeraltı çarşılarında genellikle pencere 
bulunmadığından duman içeride kalacak ve çalışma güçlüğü yaratacaktır. Fakat buna rağmen 
oksijenin azalması ve her tarafı duman kaplaması da yangının küçük bir mücadele ile 
kendiliğinden sönmesini sağlayabilir.  
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Yangını söndürme imkanları kalmadığı zaman bütün çıkış kapıları kapatılarak veya sunni olarak 
örtülerek yangın oksijensiz bırakılmak suretiyle de söndürülebilir. Ancak bu alternatifi iyi bir 
zamanlama ile ve süratle gerçekleştirmek gerekir.  Genellikle ülkemizde bu tür yangınlarda son 
zamanlarda oksijen tüpleri kullanmak suretiyle yangına müdahale edilmeye başlanmıştır, ancak 
oksijen tüpü kullanılması beceri ve eğitim gerektirir. Bir çok yangınlarda oksijen tüpü takarak 
yeraltı çarşı ve pasajlarındaki yangınlara karşı müdahaleye çalışan itfaiye personelinin, 
sırtlarındaki oksijen tüplerine rağmen boğulma tehlikesiyle karşılaştıkları bir gerçektir. Buda 
göstermektedir ki her şeyden evvel oksijen tüpü kullanımı tatbikatlarına ağırlık verilmesi 
gerekmektedir.   
Tatbikatta görülen bir aksaklıkta şudur: Yeraltı çarşısı, pasaj ve depo gibi yerlerde çıkan 
yangınlara müdahale eden itfaiye ekipleri mutlaka yangına sebebiyet veren yanıcı maddenin 
türünü tespit etmeden, alışılageldiği üzere su ile mücadeleye başlanmamalıdır. Bu tür birçok 
yangınlarda su ile mücadele başarılı sonuç vermemiştir, bilhassa küçük pasaj ve yeraltı 
çarşılarında oksijen tüpü ve maskeler kullanarak ve çok büyük bir yangın haline dönüşmemişse 
su kullanmadan kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları kullanarak 2 veya 4 lü gruplar 
halinde değişmeli olarak veya yedek personelin tüp takviyesi suretiyle ilerleyerek ve yangını 
kontrol ederek söndürmeye çalışmak çok daha yararlı olacak, yangının da kısa zamanda 
söndürülmesi sağlanacak ve suyun meydana getireceği büyük tahribat böylece önlenmiş 
olacaktır.        
Sonuç olarak kısaca şunu söylemek gerekirse: İtfaiye personeli, arz ettiği özellik sebebiyle yeraltı 
çarşıları, pasajlar ve depolarda çıkacak yangınlara karşı söndürme ve kurtarma faaliyetleri için 
ayrı ve özel eğitim ve tatbikat yapmalıdır. Şunu da unutmamalıdır ki bu tür yerlerde çıkan 
yangınlarda hali hazırda İtfaiye örgütlerinin tatbik etmekte olduğu duman tahliye jeneratörlerinin 
kullanılma zamanını ve kullanılma gereğini çok iyi hesaplamak, yarar yerine zarar meydana 
getirmesine sebebiyet vermemek gerekir. Şunu da belirtmekte son derece fayda görmekteyim 
ki, su ile söndürme yapacak itfaiyecilerin, her yangında tazyikli su sıkma alışkanlıklarından vaz 
geçmeleri gerekir, birçok yangında tazyikli su yerine, pülverize şeklinde (Özel lanslar vasıtasıyla) 
su verilmesi daha etkili olacaktır. Ayrıca tazyikli suyun meydana getireceği tahribatında böylece 
önüne geçilmiş olacaktır. 

    D.6 )GEMİ YANGINLARI: 
Karada çıkan yangınlar kadar, açık denizlerde veya limanlarda bulunan gemilerde çıkan 
yangınlarda son derece önem arz etmektedir.  
Bilhassa büyük yolcu gemilerinde, patlayıcı madde taşıyan, kıymetli yük taşıyan veya petrol 
taşıyan gemilerle, tankerler de çıkan yangınlar çok büyük maddi zarara ve can kayıplarına neden 
olmaktadır. 
Son derece stratejik önem arz eden İstanbul Boğazı bilindiği üzere yıllardan beri yoğun deniz 
trafiği sebebiyle, deniz kazalarına ve denizlerde gemi yangınlarına sahne olmaktadır. 
Bilhassa tanker yangınları, denizde büyük tehlikeler meydana getirdiği gibi, kara güvenliğini de 
son derece tehlikeye maruz bırakmaktadır.Açıkça görülmektedir ki gemi yangınları, bilhassa 
yoğun deniz trafiği olan deniz ve limanlarımızda çok büyük önem arz etmektedir. 
E.6-a ) Gemi Çeşitleri: Çağımızda çok değişik şekil ve çeşitte gemi mevcuttur. Bunlardan bir 

kısmı sıra ile şunlardır. 
 Ticaret Gemileri, 
 Yolcu Gemileri, 
 Savaş Gemileri, 
 Özel Tekneler, 
 Balıkçı Tekne ve Gemileri, 
 Araştırma Gemileri, 
 Araba Vapurları, 
 Kurtarma Gemileri, Yangın Söndürme Gemileri, 
 Buz kıran Gemiler, 
 Diğer Gemiler, 
D.6-b ) Gemi Kısımları Ve Yangınlar: 
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 Gövde: Eskiden gemiler, genellikle ağaç gövdeden yapılmakta iken, bugün artık küçük 

tekneler hariç, bütün büyük gemilerin tekne ve iç bölmesi çelik saçtan yapılmaktadır. Yangın 
tertibatına daha çok dayanıklıdır. 
Spor tekneler, halen ağaçtan yapılmaktadır, ayrıca son zamanlarda plastik spor teknelerin 
yapılmakta olduğu gözlenmektedir ki bu tiplerde yangın vukuunda tahribat büyük olmaktadır. 
 Makine ve Kazan Dairesi: Genellikle gemilerde değişik makineler kullanılmaktadır. Örneğin 
katı ve sıvı yakıtı işe çeviren makineler, yakıtı elektrik enerjisine çeviren makineler, elektrik 
enerjisini işe çeviren makineler gibi. Ticaret gemilerinde çoğunlukla dizel makineler 
kullanılmaktadır, buharlı makineler daha çok yangınlara sebebiyet vermesi ve diğer sakıncaları 
nedeniyle artık giderek kullanılmamaktadır. 
Makine ve kazan daireleri, Yakıt, hava ve sıcaklığın bir arada bulunduğu yer olması sebebiyle 
her zaman yangın çıkma ihtimali mevcuttur. 
Bu sebeple gemilerde son derece temiz tutulması gereken yerlerdendir ve yangın ihtimalini 
asgari düzeye indirmek için en çok tedbir alınması gereken bölümdür. 
 Ambarlar: Gemilerde en çok yangın çıkan yerlerden bir tanesi de ambarlardır. Yanlış 

depolama ve depolama sırasında dikkatsiz ve ihmalli davranışlar sonunda yangınlar çıkmaktadır. 
Ayrıca gemilere kendiliğinden yanabilen maddelerin depolanması halinde gerekli önlemler 
alınmazsa, haliyle yangınlar meydana gelebilecektir. 
 Kamaralar: Kamaralar yangına en çok sebebiyet veren insan unsurunun kullanımında olan 

ve gemi mürettebatı tarafından kontrol imkanı az olan bölümlerdir. Bu sebeple yine belirtmek 
gerekir ki dikkatsiz ve ihmalli davranışlar sonucu kamaralarda bir çok yangınların çıktığı 
görülmektedir. 
 Portuç: Gemilerde en çok yanıcı maddelerden olan malzemelerin saklandığı depo edildiği 

yerdir ki, yangın çıkma ihtimali fazladır. Bu kısımda boyalar, incelticiler, neft, benzin, gazyağı, 
üstübü vb. bulunur. 
 Köprü üstü : Bu kısımda telsiz daireleri bulunduğundan, yangın çıkma ihtimali daima vardır. 
Ayrıca köprü üstü çay, kahve pişirilen ve benzeri işler yapılan bir kısımdır ve bu nedenlerle de 
yangın çıkması muhtemeldir. 
 Yakıt Depoları: Yakıt tankları genellikle gemilerin taban kısmında olur, doğrudan yangın 
çıkma ihtimali az olmakla beraber yinede vardır. Ancak yangının bu kısma sirayet etmesi 
halinde, son derece büyük tehlike ortaya çıkacağı için yangın önlemi bakımından en çok 
korunması ve tedbir alınması gereken bir kısımdır.  
 Gemi Mutfağı: Genellikle LPG’nin yakıt olarak kullanıldığı mutfaklarda sık sık yangınlar 

çıkmaktadır.         
D.6-c )  Gemilerde Yangın Sebepleri: 
 Temizlik ve Düzen: Şayet bir gemide temizlik ve düzen gelişigüzel ise o gemide her zaman 
yangın çıkma ihtimali vardır. Zira sadece yeterli temizlik yapılmaması halinde dahi kendiliğinden 
yanabilen birçok madde yangına sebebiyet verebilecektir. Gemilerin bilhassa makine daireleri 
son derece temiz olmalıdır. Yakıt artıklarının etrafa yayılması, sıçraması daima muhtemeldir. 
Bunların gerektiği şekilde temizlenmemesi sonucu en küçük kıvılcım ile yangın başlayabilir.  
Sigara ve kibrit atılması ve bunların sık sık temizlenmemesi daima yangına sebebiyet verebilir. 
Kül tablaları, çöp sepetleri sık sık temizlenmelidir. 
Ayrıca düzen ve disiplinli davranışlarda son derece önemlidir. Kamaralarda gerek yolcuların 
gerekse gemi personelinin yatakta sigara içmeleri son derece tehlikelidir. Personelin gemi 
ambarlarında görev sırasında sigara içmesi yasaklanmalı bu kuralları uyulması sağlanmalı 
gerekli kontroller sık sık yapılmalıdır. 
 Elektrik Devreleri: Eskiyen elektrik devreleri, hatalı yapılan fişler, pirizler, dış etkenlerle 
güvertede yıpranmış kablolar, kötü yapılan bağlantılar, sigortalar, ışığı gölgelemek için konulan 
kağıt ve kartonlar, ocak, televizyon ve radyo gibi elektrikle çalışan aletlerde meydana gelebilecek 
kontaklar sonucu yangınlar çıkmaktadır. 
 Yakıt borularının İzolasyonu: Makinelere yanmak üzere giden yakıt, borular içerisinde 
sıcak ve basınç altında bulunur. Bu sebeple son derece tehlike arz eden bu borular özel 
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muhafaza içerisine alınmalıdır. Ayrıca iyi izole edilmeyen egzoz boruları üzerine yakıt sıçraması 
halinde de yangın çıkması muhtemeldir. 
 Kaynak İşleri: Gemilerde kaynak işleri yapılmadan evvel o bölüm mutlak surette yanıcı 

gazlardan arındırılmalıdır. Bu yapılmazsa mutlak bir yangın söz konusu demektir. 
 Tamirat Sonrası Bakım ve Temizlik: Gerek seyir halinde ve gerekse limanda iken gemide 

yapılacak tamiratlardan sonra mutlaka özenle gemi temizlenmel i tamirattan artan maddelerin 
yangına sebebiyet vermesi böylece önlenmelidir. 
 Gemiye Alınan Yük: Bilhassa, pamuk balyaları, çuvallar, organik yağlar, kömür ve bazı sıvı 
yanıcı yük istif edilirken, sıcak yerler yakınına konulmamalıdır ve muntazam istiflenerek 
sürtünme ve sallanma olacak şekilde depolanmamalıdır. 
 Statik Elektrik: Ayrı özellikte olan maddelerin birbirleriyle sürtünmesinden veya birbirinden 

ayrılmasından meydana gelebilecek olan statik elektrik çok tehlikeli bir yangın etkenidir.       
Mutlaka gerekli yerlerde iyi topraklanma sağlanmalıdır. Ayrıca gereken yerlerde ve gerektiği 
durumlarda havanın rutubetlendirilmesi ve iyonize edilmesi statik elektriklenme sonucu 
çıkabilecek yangınlara karşı en etkin önlemdir. 
 Limanda bekleyen gemilerde, tasarruf amacıyla normal gemi aydınlatması devre dışı 
bırakılıp, Bütün gaz ocakları, LPG ocakları ve sobaları yakılarak gemici feneri kullanıldığında 
yangınların çıktığı görülmektedir. Bu tür tasarruf yoluna gidilmemeli, yangın tehlikesinden uzak 
araç ve gereç kullanılmalıdır. 
D.6-d ) Yangın Söndürme Araç Ve Gereçleri: Gemilerde kullanılan yangın söndürme araç 
ve gereçleri üç ana bölüme ayrılır. 
 Sabit Yangın Söndürme Tesisleri: Bu tesislerde değişik çeşit ve türde yangın 
söndürücülerden meydana geldiği için bunları da sıra ile inceleyeceğiz. 
o Sabit Su Tesisleri: Gemi yangınlarının söndürülmesinde ilk akla gelebilecek söndürücü 
elbette ki   sudur. Bilhassa su ihtiyacı diye bir hususun söz konusu olmaması ve istenildiği kadar 
denizden su temin etme imkanı bulunması, bu düşüncede en büyük etkendir. 
Ancak gemi yangınlarında su kullanılmasında düşünüldüğü kadar faydalı değildir. Geminin bir 
çok hallerde alabora olması kuvvetle muhtemeldir. Bilhassa açık denizde, rüzgarlı ve dalgalı 
havalarda gemi yangınlarına müdahalede su kullanılırken çok dikkatli olmalıdır. Söndürmede 
kullanılan suyun tahliyesi mümkün olmadığı taktirde mutlaka takibi (kontrolü) yapılmalı, geminin 
dengesini bozacağı hallerde su ile söndürmeye ara verilmelidir. 
Gemilerde basınçlı ve basınçsız olmak üzere iki tür su kullanılır. Basınçsız su, yukarıda 
bahsedildiği gibi denizden tedarik edilen sudur. Basınçlı su ise önceden depolara tazyik altında 
konulan tatlı su olarak tabir edilen sudur. Bilhassa basınçlı su gemilerin yaşam yerlerine 
siprinkler ve yağmurlama sistemi şeklinde monte edilir. 
o Gaz Tesisleri: Gemilerde söndürücü olarak çeşitli gazlar kullanılmaktadır. Bunlardan 
Karbondioksit ve halon gazlarını misal verebiliriz. 
CO2 tesisleri ihtiyaca göre örneğin 10 adet karbondioksit tüpünün yan yana ve tek devre halinde 
monte edilerek hazırlanmasından ibarettir. Gemilerin muhtelif yerlerinde bu tesisler kurulur. 
Makine daireleri ve ambar gibi yerlerde büyük ve tek parça halinde CO2 tankları konulmaktadır. 
o Köpük Tesisleri: Gemi yangınlarında etkili bir söndürücüde elbette ki köpüktür. Kimyasal ve 
Mekanik köpük olmak üzere iki çeşit köpük kullanılmaktadır. Ancak daha ziyade etkisinin fazla 
olması sebebiyle Mekanik köpük tesisleri tercih edilmektedir. 
Boğma özelliği, yapışma ve örtme özelliği ve soğutma özelliği sebebiyle yangınlarda etkili 
olmaktadır. Köpük ham maddesinin, su ve hava ile karışması sonucu ortaya çıkar. İçerisinde 
%95 in üzerinde su bulunması soğutma özelliği verir. Hava ile birleşmesi sonucu son derece 
fazla hacim genişlemesi meydana getirecek ve yapışma özelliği ile de yangını örterek oksijeni 
kesecektir. 
o Azot Gazı Tesisleri: Azot gazı özelliği sebebiyle havadan hafif bir gazdır. Buna rağmen 
yangını boğarak söndürme özelliği vardır. Gemilerde uygun yerlere küçük tüplerin bir araya 
monte edilmesi suretiyle bu tesis oluşturulur. 
o Kuru Kimyevi Toz Devreleri: Genellikle yangın söndürmede kullanılan kuru kimyevi tozlar 
(sodyum bikarbonat, Amonyum fosfat, Potasyum tozları vb.) yangını kırarak, dağıtarak ve de 
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boğarak söndürme özelliğine sahiptir. Zehirsiz olmaları ve elektriği iletmemeleri sebebiyle çeşitli 
yangınlarda kullanılabilirler. Soğutma özelliği olmayışı ve tortu bırakması da, mahsurları olarak 
sayılabilir.Gemilerde çeşitli şekillerde sabit tesisler olarak kurulmaktadır. 
o Atıl Gaz Tesisleri: Doğrudan yangına etkisi olmayan fakat dolaylı olarak bilhassa tercih 
edildiği yerde oksijenin yerini alması sebebiyle yangın söndürülmesinde faydası olan bir gazdır. 
Bilhassa tankerlere bu gazdan basılmak suretiyle oksijen oranı düşürülerek yangını söndürmeye 
etkili olur. 
 Seyyar Yangın Söndürme Cihazları: 
o Su püskürten minimakslar: Genellikle itici olarak CO2 nin kullanıldığı, söndürücü olarak ta 
suyun bulunduğu cihazlardır. Soğutma etkisi ile yangın söndürmede etkili olur. Gemilerde 
bilhassa başlangıç yangınlarda kullanılır. Ahşap kısımların yangınlarında, kamaralarda kullanıla-
bilir. 
o  Köpüklü minimakslar:  Elle taşınır, yangını örter ve boğar, yangın üzerinde uzun zaman 
kalarak etkisini sürdürür, köpük hacminin 10 misli kadar büyüdüğünden geniş alanlara 
kullanılabilir. Gemilerde seyyar olarak amacına uygun kullanılabileceği yerlerin yakınlarında 
bulundurulur. Bilhassa akaryakıt ve sıvı yanıcı maddeler üzerinde etkisi fazla olmaktadır. 
o Kuru tozlu cihazlar: Yukarıda anlatılan sabit sistemin elle taşınabilen çeşididir. 
o CO2 li cihazlar: Yukarıda anlatılan sabit sistemin elle taşınabilen çeşididir. 
D.6-e )Gemi Yangınlarında Mücadele: Gemi yangınlarında mücadele aşağıda belirtilecek 

sıraya göre yapılmalıdır. 
 Her şeyden evvel asıl, olan yangının çıkmamasıdır. Bunun için gerekli her türlü önlem 
alınmalı, sık sık tedbirler denetlenmeli, yangın söndürme ekipleri ve gemi personeli yangın anın-
da nasıl davranacakları hususunda devamlı eğitilmeli, tatbikatlar yaptırılmalı, 
 Bütün bu tedbirlere rağmen bir yangın anında derhal gemi içinde alarm verilerek yangın tüm 
personele duyurulmalı, 
  Yangın yeri en kısa zamanda saptanmalı,  
 En kısa zamanda yangına müdahale edilmeli, 
 En kısa zamanda da yangın kontrole alınarak sirayet etmeden söndürülmeli, 
 Şayet yangının sirayeti önlenemez yangının büyüme ihtimali fazlalaşırsa bunun sezildiği 
anda yardım istenmeli, 
 Bir taraftan yangınla mücadele edilirken, bir taraftan da kurtarma faaliyetleri sürdürülür, 
kurtarma için yangın gedikleri açılır. Tehlike halinde, bazı maddelerin denize atılmasında da 
yarar vardır. 
  Yangın sonrası güvenlik önlemleri alınır. 

Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki, gemi yangınları gerek maddi ve gerekse can kaybı 
bakımından son derece vahim sonuçlar meydana getireceğinden, bilhassa deniz trafiği yoğun 
olan açık deniz ve boğazlarda gemilerde etkin önlemler almak, hazırlıklı olmak gerekmektedir. 
Bilhassa gemide yangın söndürme görevi yapan ekipler ve teknik personelin eğitilmiş kişiler 
olması gerekmektedir. 
Limanlarda da yangınlara karşı etkin önlemler alınmalı, tedbir almayan gemilere gerekli izinler 
verilmemelidir. 

    D.7 )KAPALI ÇARŞILARDA YANGIN: 
Üstü kapalı yerde kurulan alış veriş merkezleri kapalı çarşı olarak isimlendirilir. Kapalı çarşılar, 
yanıcı malzemelerin fazla ve yangın yükünün çok büyük olması, insan yoğunluğunun fazla, 
itfaiye araçlarının girişlerinin zor ve müdahale imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle yangın riski 
en büyük olan yerlerdir. Ülkemizin birçok şehrinde, tarihi çarşılar bulunmakta olup; bunların bir 
kısmı tamamen kapalı bir kısmı ise kapalı çarşı niteliğindedir. Çarşılarda çok sayıda, 
manifaturacı ve mobilyacı gibi, yangın yükü büyük dükkanlar yer almaktadır. Tarihi 
özelliklerinden dolayı yeni sistemlerin uygulanması ve değişikliklerin yapılması da kolay 
olmamaktadır. 
Tarihi çarşıların yanında, yeraltı çarşıları, büyük alışveriş merkezleri gibi yerler de benzer özellik 
gösterir ve yangın riski fazladır. Marketlerde, yeraltı çarşılarının her birinde kullanım amacına 
uygun olarak önlem alınması gerekir.  
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D.7-a )Kapalı Çarşıların Yangın Riski: Kapalı çarşılarda yangının kolay söndürülmemesinin 

nedenleri, yüksek hararet ve dumandır. Kapalı olmaları nedeniyle kısa sürede hararet yükselir ve 
duman her tarafı kaplar. Bir taraftan dumanın ve diğer taraftan hararetin tesiri ile içeri girilmesi 
zorlaşır. Çoğu çarşıda, olay itfaiye tarafından hemen haber alınsa bile, müdahale imkanı zor 
olduğundan kısa bir sürede alevler bütün hacmi kaplar ve yangın büyür. 
  Kapalı çarşılarda meydana gelerek büyük boyutlara ulaşan yangınlar genellikle geceleri 
meydana gelmektedir. Kapalı olduğu için dışarıdan kısa sürede görülmemekte, duman her tarafı 
kapladığı zaman bekçiler tarafından fark edilmekte veya çok büyüyünce dışarıdan görülmektedir. 
Yani; kapalı çarşılardaki yangınlardaki yangınların büyümesinin ve hasar miktarı fazla olmasının 
nedenlerinden biri de geç haber alınmasıdır. 
Tarihi kapalı çarşılarda, zamanla mukavemetleri zayıflayan duvarlar yangın anında kısa sürede 
çökerek yangının genişlemesine neden olur. Yangın anında bu tür binaların taşıyıcı sistemleri de 
zarar gördüğünden, çoğu zaman yapı ve içindekiler kurtarılamaz. Bu bakımdan, tarihi çarşılarda 
yangının çıkmasının önlenmesinin söndürülmesinden daha kolay olduğu ve çarşıyı sadece 
alınan önlemlerin koruyabileceği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Çarşılarda yangını çok çabuk 
haber alan otomatik ihbar sistemi ve otomatik söndürme sistemlerinin bulunması önemlidir. 
Kapalı çarşı yangınlarının tamamına yakını elektrik tesisatındaki kısa devreden, dükkan 
kapatılırken söndürmeden atılan sigara izmaritinden veya ısıtma cihazından meydana gelmiştir. 
Uzun süre önce çekilmiş elektrik tesisatından çok sayıda aydınlatma lambası kullanılması veya 
elektrikli cihaz kullanılması kablolardan taşıyacağından fazla yük çekilmesi ısınmalara ve kısa 
devre oluşmasına sebep olmaktadır. 
D.7-b )Kapalı Çarşılarda Alınması Gereken Önlemler: Kapalı çarşılarda çok sayıda insan 
bulunduğundan ve bu kişiler çıkış yollarını bilmediklerinden, çıkışların kolay görülebilecek şekilde 
ve paniğe yol açmayacak genişlikte olması çıkış koridorlarının temiz havaya ulaşmasının 
sağlanması gerekir. Kapılarda çıkışı zorlaştıracak sabit tezgahların olmamasına ve kapıların 
içten dışa doğru açılan tarzda olmasına dikkat edilmelidir. 
Havalandırma tesisatları yanmayan malzemeden yapılmalıdır. Isı ve duman oluşumunda 
kendiliğinden kapanan yangın güvenlik kapakları (Yangın damperleri) ilave edilmelidir. Bu tür 
kapatma tertibatına sahip olan havalandırma tesisatlarının sık sık bakımı yapılmalı, olası bir 
yangın anında fonksiyonlarını yeterince yerine getirip getiremeyeceği kontrol edilmelidir. 
Havalandırma kanalları dumanın ilk gireceği yerler olduğundan bu kısımlarda kanal dedektörleri 
kullanılmalıdır. 
D.7-c )Elektrik Tesisatı: Eskimiş, hatalı elektrik tesisatları ve elektrikli aletlerin hatalı 

kullanımları neredeyse tamamen paslanmış tesisatlar, izolasyonsuz borular, hasar görmüş 
düğme ve dağıtım kutuları ve diğer eksiklikler yangın tehlikesini sürekli gündemde tutmaktadır. 
Bu tür hatalı tesisatlar bir an önce iyileştirilmelidir. Kapalı çarşılarda, elektrik tesisatlarının dış 
yüzeylerine alevlenmeyi önleyici sentetik madde geçirilmiş olmalıdır. Metal manto giydirilmiş 
tesisatlar kullanılmamalıdır. Kablo ve hatlar mümkün olduğu kadar kagir yapının sıvasının 
altından geçmelidir. Anahtarlar ve prizler izole edilmiş yuvalarda olmalıdır. 
D.7-d )Yangın Uyarı Sistemleri: Kapalı çarşılarda yangınların genişlemesinin ve hasar 
miktarının fazla olmasının nedeni, yangın başlangıcının çok geç fark edilmesi ve dolayısıyla geç 
müdahale edilmesidir. Bir yangın, dışarıdan görülecek boyutlara gelmişse kontrol altına alınarak 
söndürülmesi zordur. Yangının erken haber alınması, sürekli kontrol eden kişilerle veya otomatik 
uyarı sistemleri ile sağlanır. Kapalı çarşıların her noktasında sürekli insan bulundurmak mümkün 
olmadığı gibi, bulundurulan insanların hata yapabilecekleri de düşünülmelidir. Kapalı çarşılarda 
otomatik ihbar sistemleri kullanılmalıdır. En uygun dedektör tipi iyonize duman dedektörleridir. 
Bunun yanında mutlaka bekçi de bulundurulmalı ve bekçiler için oto kontrol sistemi getirilmelidir. 
D.7-e )Yangın Söndürme Sistemleri: Kapalı çarşılarda yangın söndürme sistemleri; ilk 

müdahale için kullanılacak taşınabilir söndürücüler sabit boru hortum sistemi ve otomatik 
söndürme sistemleridir. İlk müdahalede kullanılmak üzere, her dükkanda bir adet 6 kg’lık 
kimyasal kuru tozlu taşınabilir söndürme cihazı bulunmalıdır. Tüpler kolay ulaşılabilen yerlerde 
ve her müstakil hacim için kullanılabilecek yerlerde olmalıdır. Bu cihazların bakım ve kontrolleri 
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çok sık aralıklarla yapılmalı, itici tüpler kontrol edilerek her an hizmete hazır bulundurulmalıdır. 
Kullanılan tüplerin TSE kalite belgesinin haiz olmasına dikkat edilmelidir. 
Sulu yangın söndürme sistemleri olarak kullanılan sabit boru hortum sistemlerinin 30 metre 
aralıklarla yerleştirilmesi gerekir. Yangın anında çarşıda bulunan personel veya olay yerine gelen 
itfaiyeciler tarafından kullanılan bu sistemlerde sürekli su olmalı ve tabanca tipi lanslar tercih 
edilmiştir. Büyük çarşılarda şebeke basıncına bakılmaksızın hem elektrikli hem de diesel 
pompalar kullanılmalı ve su deposu en az 200 ton kapasitesinde olmalıdır. 
D.7-f )Otomatik Söndürme Sistemleri: Taşınabilir söndürme cihazları, sabit boru hortum 
sistemlerinin yanı sıra özellikle itfaiyenin zor ulaşabildiği kısımlara otomatik sprinkler sistemleri 
yapılmalıdır. Japonya’da otomatik söndürme sistemi yapılmayan kapalı çarşı niteliğindeki yerler 
bölümlere ayrılarak baskır (deluge) sistem yapılmakta ve 50 metre aralıklarla su perdesi 
oluşturulacak sistemler tesis edilmektedir. 
D.7-g )Bekçiler ve Eğitimi: Sayısı çarşısının büyüklüğüne göre seçilecek bekçilerin her biri bir 

itfaiyeci gibi görev yapabilmelidir. Doğru ve yeterli olarak seçilmiş yangın söndürme sistemlerinin 
yanında, sürekli olarak yirmi dört saat görevli bekçi bulundurulması gerekir. Bekçilerin yangından 
korunma ve söndürme konusunda mutlaka eğitilmesi gerekir. Personel herhangi bir yangın 
anında ne yapacağını önceden bilmeli, yangın ihbarıyla birlikte alarma geçmeli ve mevcut 
söndürme tesisatını kullanmasını bilmelidir. 
Görevli personelin yangına sonradan müdahale edecek şehir itfaiyesi personeli ile koordineli 
çalışabilmesi için ön hazırlıklar önceden yapılmalıdır. Sabotajlara karşı güvenilir personeller 
seçilmeli, istenmeyen konukları keşfeden kamera sistemleri yerleştirilmeli, girişler kontrol altında 
tutulmalıdır.Yangın riski büyük ve müdahale imkanları kısıtlı olan kapalı çarşılarda meydana 
gelecek yangınlarda itfaiyenin fazla başarı sağlayamayacağı göz önünde bulundurulmalı ve 
erken uyarı sistemlerine ve otomatik söndürme sistemlerine önem verilmelidir. Özellikle gece 
meydana gelecek yangınlara karşı elektrik tesisatı bütün çarşıdan kesilmeli, eğitilmiş gece 
bekçileri ve duman dedektörleri kullanılmalıdır. Alınacak yangın güvenlik önlemlerinde çarşının 
tarihi özelliği ve içinde bulunan dükkanlardaki maddelerin özellikleri ve kullanılma amacı göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
6-YANGIN ÖNCESİ, YANGIN YERİNDE VE YANGIN SÖNDÜRÜLMESİNDEN               
SONRA YAPILACAK İŞLEMLER. 
A-YANGIN ÖNCESİNDE  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

İtfaiye teşkilatının etkili şekilde yangınlara müdahale edebilmesi; teşkillerin konumu, disiplin ve 
eğitimli personel yanında araç, gereç ve malzemenin her an çıkışa hazır bulundurulmasından, 
yangının söndürülerek geri dönülmesine kadar zincirleme olarak devam eden bir sistemin 
aksaksız yürütülmesine bağlıdır. Bu sistem; 
   
 
A.1 )  Etkin bir haberleşme sisteminin kurulması, 
A.2 )  Grupta her an çıkışa hazır halde bulunulması, 
 A.3 )Yangın ihbarının alınması ve duyurulması, 
 A.4 )Gruptan çıkış ve yollarda hareket tarzı, 
A.5 ) Yangın yerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, 

A.6)Yangına müdahale ederken dikkat edilmesi gereken hususlar, 
A.7) Yangın söndürüldükten sonra keşif ve yangın raporunun hazırlanması, 
A.8 ) Olay yerinin sahiplerine, emniyet veya kolluk kuvvetlerine teslimi, 
A.9) Araç, gereç ve malzemenin toplanması, gruba dönüş ve bakımı konularını 
kapsamaktadır.     
B-YANGIN YERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

İtfaiye yangın yerine geldiğinde soğukkanlı ve planlı bir çalışma sistemi içerisinde hareket 
etmelidir. 
Olay yerinde öncelikle araçların park etmesi önem arz eder. Araçlar kolay manevra yapabileceği, 
yıkılma ve çökmelerden etkilenmeyeceği bir yere park edilmelidir. 
İtfaiye amiri, araçlar park ederken yangın konusunda önceden aldığı bilgilerle olay yerinde 
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süratli ve çabuk bir ön keşif yapacak ve bu keşifte;   
B.1 )Yangının türü ve büyüklüğü, 
B.2 )Binanın ve çevresinin yapı tarzı, 
B.3 )Rüzgarın yönü ve yangının muhtemel yayılma istikameti, 
B.4 )Elektrik akımının olup olmadığı, 
B.5 )Mahsur kalan olup olmadığı, 
gibi hususları tespit edecektir. Bu tespitten sonra yangına müdahale yönü, hangi tür söndürücü 
kullanılacağı, yangının yayılmaması için alınacak tedbirler, mahsur kalan varsa kurtarma faa-
liyetleri konusunda karar vererek personeline gerekli emirleri verecektir. 
Ayrıca gerektiğinde mahalde Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğüne yoksa Arama ve Kurtarma 
Ekiplerine haber verilecektir. 
C- YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
İtfaiye personeli olay yerinde amirinden aldığı direktifler doğrultusunda yangın söndürme 
faaliyetlerine girişeceklerdir. Yangını büyümeden en az zararla (can ve mal) önlemek, bilinçli bir 
müdahale ile olacağından bu faaliyetler sırasında uyulması gereken hususlara riayet etmek, 
önem arz etmektedir.  
C.1 )Yangına soğukkanlı, cesur ve atak olarak müdahale edilmelidir. 
C.2 )Hortumun serilmesi ve yangına müdahale, 
C.2-a )Hortumun verilen emirler doğrultusunda bina içinden veya dışından serilmesi. (Çatı 

yangınları ve binanın dışındaki yangınlarda hortum dışardan serilir.) 
C.2-b )Hortumlar serilirken köşe yapmaması, kırılmaması ve kavisli bir şekilde serilmesi göz 

önünde tutulur. 
C.2-c )Hortumlara su verilirken azar azar verilmelidir. 
C.2-d )Hortumlar kullanılırken pencere, balkon ve merdiven kenarlarından askıya alınmalıdır. 
C.2-e )Hortumlar lanscı, kökenci ve kökenci yardımcısı olarak üç kişi ile kullanılır. 
C.2-f )Lanscı, kendisini koruması için lansa parmak atmak suretiyle kendisini ıslatmalıdır. 
C.2-g )Hortuma su, lanscının işareti ile verilmelidir. 
C.3 )Yangına müdahale ederken öncelikle söndürme personelinin can güvenliği önemlidir. Bu 
bakımdan yangın üzerine gidilirken çıkış noktasından değil, yayılma noktasından   söndürmeye 
çalışılacak ve yangının yayılma uçları kırılacaktır. 
C.4 )Binaların içinde meydana gelen yangınlarda bina içinden müdahale yapılmalıdır. 
C.5 )Çatıda meydana gelen yangınlara merdiven veya şnorkel ile müdahale edilmelidir. Çatı 
yangınlarında yanıcı madde kiremitlerin altında olduğundan kesin müdahale kiremitlerin kırılması 
ve aşağı inilmesi ile mümkün olacaktır. Bu durumda çökmelere ve rüzgar yönüne dikkat edilmesi 
gereklidir. 
C.6 )A ve B sınıfı yangınlar ile kimyevi madde yangınlarında meydana gelen duman ve zehirli 
gazlardan korunmak için oksijen tüpü veya maske kullanmak gerekir. Şayet bu tür bir malzeme 
yoksa ıslatılmış bir bezle ağız ve burun kapatılmalıdır.Çıkan karbonmonoksit gazları (CO) gazları 
havadan hafif olduğundan üst kısımlarda toplanır. Bu tür yerlerde müdahale mümkün olduğu 
kadar alçaktan yapılmalıdır. 
C.7 )Yangına uçlarından merkeze doğru müdahale yapıldığından, merkeze (GZ) ulaşıldığında 

buradaki yanıcı maddeyi dağıtmak ve eşelemek suretiyle bol miktarda söndürücü kullanarak 
kontrol altına alınmalıdır. 
C.8 )Yangın söndürme malzemeleri azami tasarrufla kullanılmalıdır. Öncelikle yangın uçlarına 

yakın yerler ıslatılarak soğutulmalı, bilahare uçlardan başlayarak merkeze doğru su sıkılmalıdır. 
Sağa sola bilinçsizce su sıkılmamalıdır. Bilinçsizce sıkılan su hem söndürücü maddenin çabuk 
bitmesine hem de gereğinden fazla zarar verilmesine neden olacaktır. 
C.9 )Bina içindeki yangınlarda hortum bina içinde merdiven kenarlarından serilmek suretiyle 

kullanılmalıdır. (Dışardan merdivenle veya şnorkelle pencerelerden camlar kırılarak yapılan 
söndürmelerde Oksijen (02) yenilenmesi olacağından söndürme işlemi zorlaşır.) 
C.10 )Kapılar ve pencereler elle tutularak açılmamalı, mutlaka balta ile açılmalıdır. 
C.11)Yangın mahallinde yaralı veya mahsur kalmış varsa kurtarma ekiplerince kurtarılarak acil 

ilkyardım yapılmalı ve ambulansa yüklenerek tıbbi tedavi merkezlerine sevk edilmelidir. 
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C.12 )Kıymetli eşyanın kurtarılması sırasında emniyeti sağlanmalı ve döküm listesi yapılmalıdır. 
C.13 )Mahsur kalanlar pencere ve balkonlardan merdiven ve şnorkel ile yoksa sedyelerle tahliye 
edilmelidir. Yangın merdiveni bulunan binalarda tahliye soğukkanlılıkla buradan yapılmalıdır. 
C.14 )Kurtarılan yaralılara acil ilkyardımın yapılarak gerekenler ambulanslarla hastanelere sevk 
edilmelidir. 
C.15 )Yangın söndürüldükten sonra yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla nöbetçi ve arozöz 
bırakılır. 
D- YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA KEŞİF VE YANGIN RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI 

 İtfaiye amirinin, yangın söndürüldükten sonra durumu bir rapor ile tespit etmesi gerekmektedir. 
Bu rapor hukuki konulara mesnet teşkil edeceğinden doğru ve gerçeği aksettirir olmalıdır. 
Yangın ne sebepten çıkarsa çıksın cezai takibata, sigortalı binalar ve mallarda ise tazminata 
konu olduğundan yangın raporunun titizlikle üzerinde durulması gerekir. 
Yangın raporu hazırlanmadan önce itfaiye amiri yangın yerinde söndürme çalışmaları sırasında 
edindiği izlenimle de birlikte bir keşif yapar ve tespit ettiği hususları bilahare rapor haline getirir. 
Yapacağı keşifte dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır. 
D.1 )Yangının çıkış nedeni, 
D.2 )Yangının türü, 
D.3 )Yanan binanın veya malların sigortalı olup olmadıkları, 
D.4 )Can ve mal kaybı olup olmadığı, 
D.5 )Yangın çıkan bina veya malın sahibinin adı, soyadı, 
D.6 )Yangından kurtarılan kıymetli eşya ve miktarı,gibi hususlardır. 
Gerek yangın anında gerekse yangından sonra edinilen bilgiler rapor halinde düzenlenir. Bir 
raporda bulunması gereken bilgiler ise şunlardır; 

    D.a )Yangın yerinin adresi, 
D.b )Binanın cinsi ve kat adedi, 
D.c )Yangının nedeni, türü, 
D.d )İtfaiyeye haber verenin adı, soyadı ve haber veriliş saati,  
D.e )İtfaiye ekibinin olay yerine geliş saati, 
D.f )İtfaiye ekibinin olay yerindeki araç ve personel sayısı, 
D.g )Yangının söndürüldüğü saat ve ne kadar zaman sürdüğü, 
D.h )İtfaiye teşkilatının gruba dönüşü, 
D.ı )Olay yerinin son durumu, 
Di )Yangının kime ait olduğu, 
D.j )Yanan bina veya malın sigortalı olup olmadığı ve bedeli, (tahmini) 
D.k )Yangında kazaya uğrayanların yaralı ve ölü olarak toplam sayısı, 
o Kadın, 
o  Erkek, 
o  Asker, 
o  İtfaiyeci, 
o  Hayvanlar, 
Yangın dönüşü yukarıda istenen bilgiler tam ve sağlıklı olarak doldurulup, üst amir ve yangın 
nöbetçi amirinin imzasından sonra en geç 24 saat içinde Müdürlüğe gönderilir. 
E- OLAY YERİNİN SAHİPLERİNE VEYA POLİSE TESLİMİ : 

Yangın söndürülüp rapora esas bilgiler toplandıktan sonra yangın yeri ve yangından kurtarılan 
malzemeler varsa sahiplerine, sahipleri bulunamamış ise emniyet kuvvetlerine (polis, Jandarma) 
teslim edilir. Ayrıca yangın esnasında kurtarılarak polise veya Jandarmaya teslim edilmiş olan 
kıymetli eşyalarında bir listesi tutanak ile tespit edildikten sonra olay yerinden gruba dönüş 
hazırlıkları yapılmalıdır. 
F- ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMENİN TOPLANMASI, GRUBA DÖNÜŞ VE BAKIMI: 

İtfaiye amiri yangın söndürüldükten sonra yangın raporuna esas olacak bilgileri toplarken diğer 
itfaiye personeli ile sorumluluğu altında bulunan malzemeyi toplayarak araçlardaki yerlerine yer-
leştirirler. 
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Bilahare araçları önünde toplanarak amirlerine vukuat durumu hakkında tekmil verirler. Gurup 
amiri olay yerinin teslimini yaptıktan sonra ekip amirlerinden vukuat tekmili alır, Bundan sonra 
ekip olay yerine gelişteki düzenini alarak guruba dönüş yapar. 
Guruba dönüldüğünde kullanılan araç, gereç ve malzemeler gözden geçirilerek gerekli  
bakımları yapılır, ikinci bir çıkışa hazır hale getirilir.Yangından sonra yapılacak işleri başlıca üçe 
ayırabiliriz. 
F. 1) Araç ve malzemelerin toplanması. 

 Araç ve malzemelerin toplanması ve malzemelerin tamam olması sağlanmalıdır. Bunun için 
yapılacak en iyi yöntem aracımızdaki standart malzeme prensibini her zaman uygulamaktır. 
Genellikle araçlarımızda malzeme cihazların yerleşim şekli ve sayısı önceden belirlenmiştir. 
Toplanma sonrası malzeme ve cihazlar yerleştirildikten sonra eksik malzeme var ise yeri boş 
kalacaktır. Ancak bazı araçlar standart dışı olabilir bunun için bu tip araçlarda önceden malzeme 
sayımı yapılarak bir listenin araçta, bir listenin de grup binasında olması araç personeli 
tarafından sağlanmalıdır. 
Araçlarda bulunan malzemeler aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

ARACIN SAĞ ARKA DOLABINDA BULUNAN MALZEMELER  

1 36374-24 Araç Takozu 1 
Ade
t 

2 36374-26 Çıkrık otomatiği 1 
Ade
t 

3 - C tipi düz lans 1 
Ade
t 

4 - C tipi ayarlı lans 2 
Ade
t 

  ARACIN ARKA DOLABINDA BULUNAN 
MALZEMELER 

 

1 36374-57 B tipi düz köpük lansı 1 
Ade
t 

2 36374-57 B Tipi süzgeçli köpük lansı 1 
Ade
t 

3 36374-59 Tel ala süzgeci 1 
Ade
t 

4 36374-56 Balta 1 
Ade
t 

5 36374-55 Kazmalı balta 2 
Ade
t 

6 36374-58 Hidrant Anahtarı 2 
Ade
t 

7 36374-53 A tipi rekor Anahtarı 2 
Ade
t 

8 36374-54 Çıkrık kolu 1  
Ade
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9 36374-52 Zincirli Baca açma kancası 2  
Tk, 

  ARACIN SOL ARKA DOLABINDA BULUNAN 
MALZEMELER 

 

1 36374-33 C tipi Turbo Jet lans 2 
Ade
t 

2 36374-32 Yangın battaniyesi 2 
Ade
t 

3 36374-34 220 volt dalgıç su emiş pompası(9855075) 1 
Ade
t 

4 36374-35 Ala süzgeci 1 
Ade
t 

5 36374-36 Çatal firkilasyon 1 
Ade
t 

6 36374-39 BC tipi Adaptör 3 
Ade
t 

7 36374-40 CD tipi Adaptör 2 
Ade
t 

8 36374-38 C Tipi ayarlı lans 2 
Ade
t 

9 36374-37 B tipi düz lans 1 
Ade
t  

10 36374-43 20 Mt,lik karabinalı can kurtarma halatı 2 
Ade
t 

11 36374-46 Küçük boy yağdanlık 1 
Ade
t 

12 36374-41 B tipi 20 Mt,lik yangın söndürme hortumu 5 
Ade
t 

13 36374-42 C tipi 20 Mt.lik yangın söndürme hortumu 5 
Ade
t 

14 36374-47 C Tipi düz lans 1 
Ade
t 

  ARACIN ÖN SOL DOLABINDA BULUNAN 
MALZEMELER 

 

1 36374-31 B tipi 20 Mt.lik Yangın söndürme hortumu 5 
Ade
t 
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2 36374-30 C tipi sivri uçlu lans 2 
Ade
t 

3 36374-2 Kürek  1 
Ade
t 

4 36374-28 Oksijen tüpü sırtlığı ve maskesi 4 
Tk. 

5 36374-29 Çanta Oksijen tüpü ve sırtlığı 1 
Tk, 

6  Yedek oksijen tüpü 4 
Ade
t 

7 36374-48 Yedek Benzin Bidonu 1 
Ade
t 

  ARACIN ÜST KISMINDA BULUNAN MALZEMELER  

1 36374-49 Ala Hortumu 5 
Ade
t 

2 36374-51 Çekme merdiven 1 
Ade
t 

3 36374-50 Egzoz uzatma borusu 1 
Ade
t 

4 36374-1 Projöktör 1 
Ade
t 

5 36374-45 Araç Stepnesi 1 
Ade
t 

6 - Kanca  1 
Ade
t 

7 - Küskü  1 
Ade
t 
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ARACIN  ŞÖFOR MAHALLİNDE BULUNAN MALZEMELER 

1 36374-
10 

12 T onluk Araç kirikosu 1 
Ade
t 

2 36374-3 6 Kg.lık Kuru kimyevi Tozlu Yangın söndürme cihazı 1 
Ade
t 

3 36374-5 Hava Hortumu  1 
Ade
t 

4 36374-6  Gres Pompası 1 
Ade
t 

5 36374-4 İlk Yardım Çantası 1 
Ade
t 

6 36374-8 Can kurtarma halatı 1 
Ade
t 

7 36374-1 Projektör 1 
Ade
t 

8 36374-9 Anons ve siren panosu 2 
Ade
t 

9 36374-7 Levye 2 
Ade
t 

10 36374-7 Bijon Anahtarı ve Kolu 1 
Ade
t 

11 36374-7 Saplı Tornavida iki uçlu 1 
Ade
t 

12 36374-7 Çift Ağızlı Anahtar(27,24-21,18-13,16-14,12-10,11-8,9) 6 
Ade
t 

13 36374-7 Gaz pensesi 1 
Ade
t 

14 36374-7 Alyan Anahtarı 1 
Ade
t 

15 - Araç Telsizi 1 
Ade
t 

16 24482 Toshiba  El feneri  1 
Ade
t 

  ARACIN SAĞ ÖN DOLABINDA BULUNAN MALZEMELER  

1 36374-
14 

Beton demir kesme Motoru 1 
Ade
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2 36374-
15 

Beton Demir kesme motoru Yedek bıçağı 2 
Ade
t 

3 36374-
15 

Alyan Anahtarı 3 
Ade
t 

4 36374-
15 

Buji Anahtarı 1 
Ade
t 

5 36374-
17 

250 KG.Lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı 1 
Ade
t 

6 36374-
16 

25 Kg.lık Azotlu itici 1 
Ade
t 

7 36374-
20 

Çift ağızlı Anahtar  32,36-27,24 2 
Ade
t  

8 36374-
19 

Toz koyma hunisi 1 
Ade
t 

9 36374-
18 

Kuru kimyevi toz çıkış tabancası 2 
Ade
t 

10 36374-
12 

Çelik çeki halatı 1 
Ade
t 

11 36374-
13 

20 Mt.lik karabinalı can kurtarma halatı 2 
Ade
t 

12 36374-
11 

Sanyo marka El feneri şarzlı 1 
Ade
t 

13 - Demir kesme makası 1 
Ade
t 

14 - Doğalgaz Borusu sıkma aparatı 1 
Ade
t 

15 - Can kurtarma halatı 1 
Ade
t 

  ARACIN SAĞ ARKA DOLABINDA BULUNAN 
MALZEMELER 

 

1 36374-
23 

60 mt.lik lastik hortum 1 
Ade
t 

2 36374-
25 

İlk yardım sandığı 1 
Ade
t 

3 36374-3 6 Kg,lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı 2 
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F. 2 ) Yangın olay yeri araştırma ve incelenme yapılması. 
Yangın olay yeri incelemesi İtfaiyecilik mesleğinin en önemli  bilimsel ve  titizlik gerektiren 
çalışma bölümüdür. Çünkü her yıl yangınların çıkış sebepleri ilgili resmi ve özel kuruluşlar 
tarafından istatistiklere döküldüğünde oldukça önemli sonuçlar çıkmaktadır. Bu sonuçlar 
doğrultusunda nelerin yapılması, hangi tür önlemlerin alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca DİE’ nün çalışmalarına kaynak oluşturmaktadır. 
F.3 )- Yangın raporu için bilgi ve belge toplanması. 
 Kanun ve yönetmelikler gereği yangından zarar gören tüm kurum, kuruluş ve özel kişilere 
yangın  zabıt  varakası   düzenlenmesi   esastır.  Zabıt   varakasının hukuki bir vakaya yol 
açmaması için Örnek- 3 formundaki istenen bilgilerin toplanması esastır.  
F.4 ) Grup binasında araç ve malzemelerin bakımı,  temizliği ve ikmallerinin yapılması. 
 Yangın bölgesinden grup binasına gelindiğinde bir sonraki göreve aracın hazır hale getirilmesi 
gerekmektedir. Yangın bölgesinde araçtaki cihaz ve malzemeler kullanılmış olup, örneğin köpük 
toz vb yerlerine yenilerinin konulması, ayrıca araç ve cihazların kullanılmasından dolayı yıkanıp 
temizlenmesi gerekmektedir. Bu gibi cihazların bakımlarının yapılmaması halinde kısa bir zaman 
sonra görev yapmaz hale gelmektedirler. İtfaiye araç ve malzemelerinin bakım ve temizliğinin 
yapılması görevde her zaman başarılı olmanın sonucunu getirmektedir. 
Örnek-3 

 
 
 

YANGIN RAPORU 

Olay Tarihi         : Bildirim Sıra No: Bildirim Saati : Tel: 

Kayıt Tarihi        : Kayıt No           : Bildirim Alan : 

Bildirilen Adres  : 

Doğru Adres       : 

Yangın Türü       : 

Yangın Binada İse : Yapım Şekli : Kullanım Şekli : 

Yanan Şeyin:   Sahibi  : Kiracı veya Kullanan  : 

 
 
Giden  
Ekibin 

Amiri  : 

Araç Sayısı  : Çıkış Saati : Varış Saati : 

Personel Sayısı  
: 

Elektrik Arıza Geliş Saati   : 

112 Acil Geliş Saati            : 

Doğalgaz Ekibi Geliş Saati : 

Yardımcı Ekip 
Gitmişse 

Çıkış Saati : Araç Sayısı : Personel 
Sayısı: 

Ekip Amirinin Adı-Soyadı : 

Ade
t 

4 36374-
27 

Tabanca yüksek basınç lansı 1 
Ade
t 

5 - B tipi düz lans 1 
Ade
t 

6 36374-
21 

B tipi 20 mt.lik Yangın söndürme Hortumu 5 
Ade
t 

7 36374-
22 

C tipi 20 MT,lik Yangın söndürme hortumu 5 
Ade
t 
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Olayın Görüldüğü 
Durum 

 

 
Söndürme Türü 

 Söndürmede Kullanılan söndürücü 

Su m3 Köpük Kg. K.K.T. 
Kg. 

   

 
Söndürme Sonundaki 
Hasar Durumu 

 

 
 
Yangın Çıkış Nedeni 

 

Sigortalı ise  Şirketin Adı: Bedeli: 

Araç Gereç Kaybı  

Yangın Yerinin Kime 
Teslim Edildiği 

 

Ekibin Dönüşü Tarih   : Saati : 

Varsa Ölü Yaralı GİDEN EKİP  : …………………. 
Grubu  ……. Posta 

ONAYLAYAN 

İt
fa

iy
e
c

i 

   
 
Gitmişse Üst Amiri  :                       
 
 
                                                       
Ekip Amiri 

 
 
 

…../…../…. 
 

İtfaiye Birim Amiri 

  
  

  
 H

a
lk

   

 
 
7-YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ VE UYGULAMALARI. 

Yangın söndürme malzemeleri üsteki tabloda bulunan malzemelerden oluşmaktadır. Bu 
malzemelerin uygulamaları Grup Amirleri tarafından personele uygulamalı olarak haftada bir 
defa yapılmadır. 
A- YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI (Y.S.C.): 

Yangın söndürme cihazlarının (Y.S.C.) etkileri çeşitlidir. Bu etkiler cihazın soğutarak, havayı 
keserek, oksijeni azaltarak reaksiyon sonucu yangın söndürücü özelliklerinden ileri gelmektedir. 
Y.S.C. birbirleriyle karşılaştırılmaları, daima aynı kapasiteler üzerinden yapılmalıdır. Aynı miktar 
su, CO2 ve kuru kimyasal toz farklı söndürücü niteliktedir.   
Her Y.S.C. her sınıf yangına karşı kullanılamaz, çeşitli tip Y.S.C. belirli yangınların söndürülmesi 
amacıyla yapılmıştır  Ancak her cins yangına karşı kullanılan Y.S.C. da vardır. 

    A.1 ) Yangın Söndürme Cihazlarının Dağıtımı: Yangınların başlangıçta söndürülebilmesi için   
    bulundurulması gerekli Y.S.A. nın ne miktar olacağı saptanmalıdır. 

A.1- a ) Her bağımsız bölüm için bir adet olmak üzere, beher (her bir) 200 m2lik taban alanı için 
bir adet ilave edilerek uygun tipte ve yeterli sayıda yangın söndürücü bulundurulması esastır. 
Çok katlı yüksek binalar ve endüstriyel yapılarda her 100 m2 için bir adet 6 Kğ’lık yangın 
söndürücü bulundurulur. Yangın söndürücünün cins ve miktarı konusunda Sivil Savunma veya 
İtfaiye teşkilatının görüşü alınır.Yangın söndürücüsü olarak zehirli halon grupları kullanılamaz. 
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A.1- b ) Motorlu araçlar için: Bulundurulması gerekli Y.S.C. ları, Bayındırlık Bakanlığınca 

hazırlanmış ve Resmi. Gazetenin 21.7.1966 gün ve 12354 sayılı nüshasında yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş bulunan “Araçların imal, tadilat ve montajı hakkında teknik şartları gösteren 
yönetmeliğin” 2-30. maddesinde belirtilmiştir. Otobüslerde ve tehlikeli madde taşıyan 
araçlarda her sınıf yangına birden etki eden, yangına karşı daha dayanıklı kuvvetli sarsıntılarda 
etkilenmeyen, pas yapmaz tipte ve kimyasal bakımdan canlılara bir tehlike arz etmeyen el Y.S.C. 
‘larından: 

    Oturma yeri 14 (14 dahil) kişiye kadar olan otobüslerde 6 kğ.’lık Y.S.C.’larından 1 adet, 
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda ve oturma yeri 14 kişiden fazla olan otobüslerde 6 kğ.lık  
     Y.S.C. larından 2 adet bulundurulmalıdır. 

A. 2 )Yangın Söndürme Cihazlarının Yerleştirilmesi: Y.S.C.larının bir bina veya tesis içinde 

yerleştirilmelerinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 
A.2- a) Y.S.C.larının  konulacağı yerler umulan yangın çeşitlerine uygun olmalıdır. 
A.2- b) Y.S.C.larının yerleri çabuk ulaşılır bir yer olarak seçilmelidir. 
A.2- c) Y.S.C.larının yerleri hiç değiştirilmemeli ve bu yerler kırmızı boya ile boyanmalıdır. 
A.2- d) Y.S.C.larının duvarlara asılması halinde zeminden asma halkasına olan uzaklığı 90 cm. 
yi geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. 
A.2- e) Y.S.C.ları yangın çıkması olasılığı olan yerin yakınına konulmalı, makine, tezgah, 
malzeme ve kapı arkasına konulmamalıdır. 
A.3 )Yangın Söndürme Cihazlarının Çeşitleri: Y.S.C.lar çeşitli sınıflara ayrılabilir. Örneğin: 
içindeki yangın söndürücü maddeye göre, iç basancına göre vs. Y.S.C.larının yangın söndürme 
yöntemlerine göre sınıflara ayrılması daha uygun olacaktır. 
A.3-a) Soğutucu (Isı derecesini düşürücü ) Cihazlar: 

 Su kovaları ve varilleri, (daha çok araç sınıfına girer.) 
 Pompalı kova, 
 Sulu Cihazlar, 
o CO2 tahrikli, 
o  Hava basınçlı, 
o  Soda-asitli 
A.3-b)Havayı kesici (boğucu) oksijen oranına azaltıcı Cihazlar: 
 Kum ve toprak (daha çok gereç sınıfına girer.) 
  Köpük-aygıt, 
  CO2 li, 
 A.3-c )Kimyasal reaksiyon sonucu yangın söndürme cihazları: 
 Kuru kimyasal tozlu cihazlar 
o Sodyum bikarbonat esaslı; 
o  (b)Çok amaçlı söndürücü cihazlar (monoamonyum fosfaltlı)Y.S.C. hakkında tek tek kısa 
açıklamalara geçmeden önce şunu belirtelim: Her cihaz üzerine birer adet kontrol kartı takılmalı 
ve her kontrolden sonra doldurularak imza edilmelidir. Ayrıca tüm cihazları gösteren Y.S.C. 
kontrol çizelgesi bulunmalı ve bir dosyada saklanmalı, Y.S.C. larına yapılan işlemler bu çizelgeye 
işlenmelidir. Ayrıca her Y.S.C. nın üstünde bir kullanma talimatı bulundurulmasında büyük yarar 
vardır. Cihazların devamlı kullanılabilir halde tutulması periyodik bakım ve kontrolle mümkün 
olmaktadır.  
Y.S.C. kontrol kartı ve Y.S.C.larının kontrol çizelgesi EK-4’deki gibi olmalıdır.  
Ön Yüzü           

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KONTROL KARTI 

- CİHAZIN CİNSİ .................................................................................. 
- KOMPLE AĞIRLIĞI .................................................................................. 
- CİHAZIN NUMARASI .................................................................................. 
- CİHAZIN KAPASİTESİ .................................................................................. 
- BOŞ AĞIRLIĞI .................................................................................. 
- DOLU AĞIRLIĞI .................................................................................. 
- DOLDURULDUĞU TARİH .................................................................................. 
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CİHAZIN BULUNDUĞU YER .................................................................................. 

 
Arka Yüzü 

KONTROLÜN YAPILDIĞI 

TARİH CİNSİ ADI SOYADI İMZASI 

    

    

    

    

    

    

    

EK-4 
Yangın Söndürme Cihazlarının yapısı, kullanılması ve bakımı hakkında söndürme yöntemlerine 
göre aşağıda geniş açıklamalar yapılmıştır. 
A.3-a )-SOĞUTUCU CİHAZLAR: Soğutarak yangın söndürmede kullanılan malzeme sudur. Bu 
açıdan bu esasa dayanılarak yapılan Y.S.C. ları da sulu cihazlardır. 
 Yangın Su Kovaları: Resmi ve Özel kurum ve kuruluşların yangın köşelerinde ve evlerde 
bulundurulan içi devamlı su dolu olan kovalardır. Bu kovalar kırmızı boyalı ve üzerinde YANGIN 
yazısı bulunmalıdır. Kovaların kullanılması halinde devamlı su ikmalinin yapılması ve dolu olup 
olmadıklarının sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir. 
  b- Pompalı Kova: Pompanın yapısı basit olup kullanılması ve bakımı çok kolaydır. Az 
miktarda su ile etkili bir söndürme sağlanabilir. 
Pompanın Parçaları: Pompalı kova üç kısımdan meydana gelmiştir. Bunlar, Pompa, Kova 
(Havuz vb.) Hortum ve Lanstır. Pompa, silindirine bağlı bir kol ve silindirin içerisinde hareket 
eden piston ile pistonda sübap vazifesi gören bilye ve silindirin tabanındaki süzgeç borusunda 
sübap vazifesi gören bilyeden ibarettir. Ayrıca silindiri temizlemek için vidalı bir süzgeç 
bulunmaktadır. Pompaya bağlı olarak onun kullanırken sabitleşmesini sağlayan bir ayak demiri 
de mevcuttur. Kova, Pompanın içerisine girdiği ve su ikmalinin yapıldığı bir araçtır.Hortum ve 
Lans 10-12 metrelik lastik 1,5 parmak çapında hortumun uç kısmında fışkırtma ve püskürtme 
yapabilen lans (Meme) mevcuttur. Pompa hem emerken hem de basarken kesintisiz su 
verebilmektedir. 
Pompanın Kullanılması: Pompa kısmı su dolu kovanın veya havuzun içersine batırılır. Ayak 

kısım dışarıda kalır ya üzerine basılır. Pompanın çalıştırılması için 4 kişi gereklidir. Ancak üç, iki 
hatta bir kişi ile de kullanılabilinir. Dört kişi ile kullanılırken iki kişi su ikmali, bir kişi pompayı 
çalıştırma, bir kişide hortumla yangına su verme işlemini yapar. 
o Pompayı yerinden alınız ve yangın yerine gidiniz. 
o Pompa kolunu sağa ve sola döndürerek yerinden çıkarınız. Hortumunu açınız. 
o Pompayı su dolu kovaya daldırınız. 
o Pompa kolunu seri ve kısa darbelerle çalıştırınız. Böylelikle devamlı su hüzmesi elde edilir. 
o Hortumun ucundaki lansı (meme) mümkün olduğu kadar ateşe yakın tutunuz. 
o Suyu aleve veya dumana değil, doğrudan ateşin üzerine yöneltiniz. 
o Devamlı çalışmayı sağlamak için kova içinde eksilen suyun ikmalini kesintisiz olarak yapınız. 
o Pompanın Bakımı: 
o Pompa yangın söndürme amacı dışında kullanılmamalıdır.(İlaçlama işlerinde vb.) 
o Pompa ile sudan başka herhangi bir yangın söndürücü kullanılmamalıdır. 
o Kontrol bakımından en az on beş günde bir kullanılmalıdır. 
o Kullanıldıktan sonra iyice kurutulmalı, lastik hortum kısmı serin yerlerde saklanmalıdır. 
o Kullanılan suyun temiz olmaması halinde süzgeç tıkanabilir. Bir tel ile temizlenmelidir. 
o Suyun pis olması nedeniyle tıkanan meme sökülerek temizlenir. 
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o   Pompa ile su işlendiğinden pompanın içinde bulunan metal bilyalar zamanla paslanabilir. Bu 
durumlarda silindirin alt kısmında vidalı süzgeç ve pompa tutamağı sökülerek piston çıkarılır, her 
iki uçtaki bilyalar çıkarılır, üzerindeki pas temizlenerek yeniden monte edilir. 
o Pompanın Kontrolü: 
o Aylık Kontrolü :Hortum ve lanslarının temiz ve açık olup olmadığı, vidalarının gevşek olup 
olmadığı, dış boyasının temiz olup olmadığı gibi hususlara bakılır. 
o Altı Aylık Kontrolü: Aylık bakıma ilaveten pompa kolu makine yağı ile yağlanır, pompa 
çalıştırılarak sağlamlığı kontrol edilir. Bilyalarda herhangi bir paslanma olup olmadığına, Pompa 
kolu ucundaki köselenin durumuna bakılır. 
o Sulu portatif Y.S.C. (Minimaks tipi): Sulu yangın söndürme cihazlarında bir tüpün içinde tutulan 
su, basınç sağlayan diğer bir maddenin etkisiyle bulunduğu kaptan dışarıya çıkar. Bu tazyiki 
CO2, Hava ve Soda asiti sağlar. 
 c- CO2 Tahrikli Aygıtlar: Bu aygıtlarda su bir kap içerisinde bulunur. Bu kabın içerisindeki 

ikinci bir kapta ise CO2 bulunmaktadır. CO2 kabı kırılarak gaz serbest kalınca ana kabın basıncı 
artar ve su kaptan dışarıya çıkar. 
 Kullanılması:  
o Sifonlu tiplerde sifon koluna basınız. 
o Sifonsuz tiplerde cihazı ters çevirerek mekanizmayı yere vurunuz. 
o Lansı mümkün olduğunca ateşe yakın tutarak, lanstan çıkan suyu ateşin üzerine yöneltiniz. 
Kontrolü: Aygıtın aylık, altı aylık, yıllık ve beş yıllık kontrolleri yapılmalıdır. 
o Aylık Kontrol: Hortumun ve lansın açık olup olmadığı, boyasının temiz olup olmadığı, 
paslanma olup olmadığı gibi hususlara bakılır. 
o Altı aylık Kontrol: Aylık kontrole ilaveten CO2 (Karbondioksit) tüpünün dolu olup olmadığına 
tartılarak bakılır. 
o Yıllık Kontrol: Cihaz kapağı açılarak pas kontrolü yapılır, paslı olanlar yeniden doldurulmazlar. 
o Beş yıllık kontrol: Tüp ve CO2 tüpüne su basınç testi uygulanır, 
Onarımı: Aygıt üzerindeki mekanizmanın yayı ve CO2 tüpünü delen pim kırılmış ise yenisi ile 

değiştirilir.Aygıt kullanıldığında delinen CO2 tüpü yerine yeni tüp takılır. 
Doldurulması: 

o Aygıtın üst kapağını açınız. 
o CO2 tüpünü dışarıya çıkarınız. 
o Büyük tüpün içini iyice yıkayınız. 
o Su dolum işaretine kadar iyice doldurunuz. 
o Yeni  CO2 tüpünü iç kısımdaki yerine takınız. 
o Cihazın kapağını kapatınız ve dolum tarihini kartın üzerine yazınız ve imzalayınız. 
Hava Basınçlı Aygıtlar: Bu tip cihazlarda suya gerekli basıncı, cihazın içerisindeki 7  
atmosfer basıncındaki hava sağlar. Bu basınç cihazın üzerindeki monometreden kontrol  
edilir. 
Kullanılması: 

o Cihazı yerinden alınız 
o  Valfin alt kolundan tutarak yangın yerine götürünüz. 
o  Emniyet pimini. çekiniz. 
o  Lansı mümkün olduğu kadar ateşe yakın tutunuz. 
o  Valfin üst koluna basınız, püsküren suyu aleve değil ateşin merkezine doğru tutunuz. 
 Kontrolü:  Cihazın aylık, yıllık, beş yıllık kontrolleri yapılmalıdır. 
o  Aylık Kontrol: Monometrede gösterilen basıncın 7 atmosfer olup olmadığına, hortumun temiz 
lansın açık olduğuna, cihazda paslanma olup olmadığına bakılır. 
o  Yıllık Kontrol: Cihazın kapağı açılır ve yeniden temizlenerek doldurulur. 
o Beş Yıllık Kontrol: Her beş yılda bir cihaz su basınç testine tabi tutularak sağlamlığı  

    kontrol edilir. 
Onarımı: Kapağın hava kaçırıp kaçırmadığı kontrol edilir. Kaçak var ise monometre  
söküldükten sonra kapak contası değiştirilir. Kapak iyice sıkıştırılır ve kontrol edilir. Hortum ve  
lansta meydana gelen arızalar değiştirilmek sureti ile giderilir. 
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Soğutarak (sulu) yangın söndürücü cihazlar A sınıfı (Kağıt, odun, kumaş, pamuk, saman)  
yangınlarında kullanılırlar. B sınıfı (Akaryakıt “yağ, benzin, boya” yangınları) yangınlarında ve  
bilhassa çıkış nedeni elektrik olan yangınlarda kullanılmazlar.  Sulu cihazlar soğuktan  
etkilendikleri için kışın bina dışında bırakılmazlar.  
Sulu cihazlar (minimaks tipi) yeni tip söndürücülerin ortaya çıkması nedeniyle artık kullanım  
alanından çekilmişlerdir. 
A.3-b )HAVAYI KESİCİ ARAÇLAR: Yanan madde ile hava arasında bir tabaka oluşturarak 

yanma için gerekli oksijeni engelliyen maddelerden yararlanılarak yapılan cihazlardır. 
 Kum Kovaları, Havuzları, Torbaları: Kum ve toprak yanan madde ile havanın irtibatını 

kesmede iyi bir söndürücüdür. Su kovalarında belirtildiği şekilde bulundurulması    
gerekmektedir. 
 Köpüklü Cihazlar (Minimaks tipi): İçlerinde bulunan kimyasal maddelerin tepkimesi sonucu 
koyu kıvamda meydana gelen köpük nedeniyle bu ad verilmiştir. Elde, sırtta, tekerlekli ve sabit 
enstalasyonlu büyük tipleri de vardır. A sınıfı yangınlarda da kullanılabilirliklerine rağmen etkin 
şekilde B sınıfı yangınlarda kullanılırlar. Çıkış nedeni elektrik olan yangınlarda akım kesilmeden 
kullanılmazlar. Bu tip cihazlar iç ve dış kap olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Dış kap içinde 
sodyumbikarbonat iç kap içerisinde ise alüminyum sülfat bulunur. cihaz +4 Co ile + 50 Co derece 
arasında korunmalıdır.İç kapta bulunan Alüminyumsülfat ile dış kapta bulunan 
Sodyumbikarbonat karıştığı zaman kimyasal tepkime sonucu köpük ve bir miktar Karbondioksit 
ortaya çıkar. Karbondioksit köpüğün püskürtülmesine yardım eder.  
Kullanılması: 

o Cihazı yerinden alınız. 
o Üst tutacak yerinden tutarak yangın yerine götürünüz. 
o Cihazı ters çevirerek yavaşça yere vurunuz. 
o Köpüğün daha iyi çıkması için cihazı ters tutarak yangına mümkün olduğu kadar yanaşarak 
 üzerini kapatmaya çalışınız. 
Kontrolü: Cihazın aylık, altı aylık, bir yıllık ve beş yıllık bakımlarının yapılması gerekmektedir.  

o Aylık Kontrol: Cihazın genel durumu gözden geçirilir. Püskürtme memesi ve lansın tıkalı olup 
olmadığına bakılır. 
o Altı Aylık Kontrol: Aylık bakıma ek olarak cihazın kapağı açılır. Kimyasal maddelerin yeterli 
olup olmadığına bakılır.  
o Bir Yıllık Kontrol: Cihaz Yangın söndürme deneyine tabi tutularak boşaltılır. Boşalmış cihazın 
kapağı açılarak içi iyice temizlenmeli ve pas durumu kontrol edilmelidir. Paslı cihazlar 
durulmamalı, passız olanlar ise doldurularak yeni kapak contası konmalı ve kapak iyice 
sıkılmalıdır. 
o Beş Yıllık Kontrol: Cihaz her beş yılda bir su basınç testine tabi tutulmalıdır.    
Onarımı: Çürüyen ve eskimeye yüz tutmuş parçalar yenisi ile değiştirilirler, tıkalı olan meme ve 

lanslar telle açılırlar. 
Doldurulması: 

o Kullanılan cihaz sökülüp iyice temizlenir. 
o Temiz bir kaba 4 litre temiz su koyunuz. Sodyukbikarbonat paketini (Üzerinde B yazılı) 
açarak, su ile iyice karıştırınız. Bu karışımı dış kaba dökerek cihazı içindeki işarete kadar su ile 
doldurunuz. 
o Bir litre ılık su içine yavaş yavaş Alüminyumsülfat (Paketin üzerinde A yazılı) döküp eriyene 
kadar iyice karıştırınız. Bu karışımı iç kaba boşaltarak seviye işaretine kadar su ile doldurunuz. 
Kabın dışını iyice kuruladıktan sonra cihazın içine yerleştiriniz. 
o Kapak contasını kontrol ederek kapağı iyice kapatınız. 
o Kontrol kartına dolum tarihini işleyiniz. 
o Kağıt, odun, kumaş gibi A sınıfı yangınlar da da kullanılmasına rağmen etkili olarak yağ, boya 
ve akaryakıt gibi B sınıfı yangınlarda kullanılırlar. Çıkış nedeni elektrik olan yangınlarda akım 
kesilmeden kullanılmazlar. Donma meydana geldiği için soğuktan korunmalıdırlar. 
 C02 (Karbondioksitli) Araçlar: Karbondioksit renksiz, kokusuz, elektriği iletmeyen, havadan 

ağır bir gaz olduğundan yangın söndürücü olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.Çok çeşitli 
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kapasitelerde olanları vardır, genelde yaygın olarak kullanılanları altı, on iki ve arabalı otuz 
kg.lıklarıdır. Cihazlar 39 Co dereceden fazla sıcaklıklarda bulundurulmamalıdırlar. Bu dereceye 
kadar cihazın içerisindeki karbondioksitin 3/4 ü sıvı 1/4 ü gaz halindedir. 
Kullanılması 
o Cihazı yerinden alınız. 
o  Valf emniyet pimini  veya mührü  çıkarınız. 
o  Lansı yerinden çıkararak yangına yaklaşınız. Valfin cinsine göre tetiği veya valf kolunu             
sıkınız. Valf çevirmeli cins ise sola çevirerek açınız. 
o  Rüzgarı arkanıza alarak cihazdan çıkan gazı ateşin size yakın kısmından başlamak üzere 
ileriye doğru sevk ediniz. 
o  Yangın tamamen söndükten sonra dahi bir müddet daha karbondioksit sıkınız. 
o  Cihazın içerisine hava girerek paslanma yapmasını engellemek için cihazın içerisinde bir 
miktar gaz bırakınız. 
o  Valf sağa doğru çevirerek kapatınız. 
Kontrolü: Cihazın aylık, altı aylık ve on iki yıllık bakımlarının yapılması gerekmektedir. 

o Aylık Kontrolü: Cihazın genel durumu gözden geçirilerek boyasının, emniyet pimi ve mührünün 
sağlam olup olmadığı, lans ve hortumun durumu kontrol edilmelidir. Pimi veya mührü olmayan 
veya kopuk olan cihazlar tartılmalıdır. 
o  Altı Aylık Kontrol: Aylık bakımın yanı sıra cihazlar tartılarak dolu oldukları saptanmalıdır. 
o  On iki Yıllık Kontrol: Cihaz on iki yılda bir boşaltılarak tüp su basınç testine tabi tutulmalıdır.  
(Alman DİN normu cihazlarda beş yılda bir ) 
 Onarım : Bu tip cihazlarda en önemli arıza gaz kaçağının olmasıdır. Bu durum cihazın su dolu 
bir varile batırılması ile ortaya çıkartılabilir. Cihaz boşaltılarak onarımı yapılır. 
A.3-c )KİMYASAL REAKSİYONLU ARAÇLAR: Kimyasal reaksiyon göstererek yangınları 
söndüren cihazlardır. Yangına sıkıldıklarında ısı ve yangın yerindeki oksijenle kimyasal olarak 
tepkimeye girerler ve yangını söndürürler. 
 Kuru Kimyasal Tozlu Araçlar: Bu tür cihazlar içerisinde bulunan kimyasal tozun yangına 

püskürtülmesi suretiyle etkisini gösterirler. Cihaz içerisine konulan tozlar sodyumbikarbonat veya 
monoamonyumfosfattır. Bazı katkı maddeleriyle elektriği nakletmeyen ince ve akıcı, sudan 
etkilenmeyen duruma getirilen bu tozlar yangın üzerine sıkıldıklarında yayılarak ateşin üzerini 
kaplar hararetin tesiriyle havanın oksijenini alır ve karbondioksit gazı meydana getirir. Bu suretle 
hem yangını boğmuş hem de çıkan su buharı ve karbondioksit nedeniyle azda olsa soğutma 
sağlamış olur. 
 Bu tür cihazlar A,B ve C türü (Katı, Sıvı ve Gaz) yangınlarına karşı emniyetle 
kullanılabilmektedir. Yangına 2 ile 7 metre mesafeden sıkıldığında etkili bir söndürme sağlanır. 
İyi nitelikteki tozlar sudan etkilenmemelidirler. Ancak yangında su ile birlikte kullanıldıklarında 
söndürücü niteliklerinde azalma meydana gelebilmektedir. Bu bakımdan su ile birlikte yangına 
karşı kullanılmazlar. 
Cihazların içindeki tozu püskürtmek için gerekli basıncı, cihazın içindeki veya dışındaki 
karbondioksit sağlamaktadır. Karbondioksit tüpü içte olan cihazlar genellikle kullanım alanından 
kalkmışlardır. Bu gün en çok kullanılanları dıştan tahrikli (Karbondioksit tüpü dışta) olanlardır. 
Püskürtmeyi karbondioksitten başka Azot gazı da sağlamaktadır. Bu tür cihazların günümüzde 
çeşitli kapasitedekileri bulunmaktadır. 1, 6, 12, 25, 30, 100, 250 kilolukları mevcuttur. Küçük 
olanlar elde, orta büyüklükte olanlar tekerlekli, büyük kapasitelileri ise sabit sistemler şeklinde 
olabilmektedir. 
Kuru Kimyevi Tozlu yangın söndürme cihazları üç ana kısımdan meydana gelmiştir.  
 Ana gövde : Altı ve on iki  kilogramlıklarında 30 kgf/cm2,  Yirmi beş ve elli kg.lıklarında 40 
kgf/cm2 atmosfer basıncına dayanıklı çelik saçtan TS-862 ve TS-15l9 norm ve standartlarına 
uygun olmalıdır. Gövdenin üst kısmında dolum kapaklı ve 17-18 kgf/cm2 atmosfer basıncında 
çalışacak güvenlik sübapu olacaktır. Dış yüzü fırınlanmış kırmızı renkli boyalı olmalıdır. Cihazın 
içerisinde karbondioksit girişini ve toz çıkışını sağlayan irtibat boruları vardır. 
 Karbondioksit Tüpü : Altı kilogramlıklarında 150 gram, 12 kilogramlıklarında 350 gram 

karbondioksit gazı bulunmalıdır. 50 Kilogramlıklarındaki nitrojen gazı tüpleri ile itici güç 
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sağlanmaktadır. Tüpler 250 Kgf/cm2 atmosfer basıncına dayanıklı olmalı bu husus tüpün 
üzerinde belirtilmelidir. Tüp üzerinde kurşun mühürlü bir valf düzeni vardır. Valf üzerinde de 250 
Atü basınca dayanıklı bir emniyet sübap’ı  (Pulu) bulunur. 
 Hortum ve Tetik: Hortum kimyasal maddeden etkilenmeyecek, blandajlı ve 20-25 kg.lık 
atmosfer basıncına dayanıklı olmalıdır. Altı ve on iki kilogramlık cihazlarda 65 cm, arabalı 
cihazlarda ise 5 metre uzunluğunda hortum bulunmalıdır.Tetik tertibatı ise paslanmayan, elektriği 
iletmeyen ve kimyasal reaksiyondan etkilenmeyen bir maddeden yapılmalıdır. Tetik içerisindeki 
lastik sübap sağlam ve yapışmayan cinsten bir maddeden olmalıdır. Tetik yayı tetiği açıp 
kapayacak güçte olmalıdır. 
Kullanılması: 
o Cihazı yerinden alınız. 
o  Rüzgarı arkanıza alarak yangına yaklaşınız. 
o  Tetiği hortumla birlikte ateşe yöneltiniz. 
o  Basınç tüpünün vanasını açınız. 
o  Tetiğe basarak tozun dışarı çıkmasını sağlayınız. 
o  Tetikten çıkan tozu ateşin başlangıç noktasına tutunuz. Hortumu ve tetiği sağa sola doğru 
hareket ettirerek ileri doğru tutunuz. 
o  Yangın söndürüldükten sonra cihaz içindeki tozu sonuna kadar sıkınız. 
Kontrolü: Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının aylık, altı aylık, yıllık ve on yıllık 
kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 
o Aylık Kontrol: Cihazın genel durumu gözden geçirilerek güvenlik piminin veya mührünün 
yerinde sağlam olup olmadığı, boyası, nem izi (paslanma) olup olmadığı, hortum, lans ve 
tetiklerinin sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Cihaz nem almışsa senelik kontrole tabi 
tutulmalıdır. 
o  Altı Aylık Kontrol: Aylık kontrole ilaveten cihaz tartılarak kontrol edilir. Basınç tüpü de aynı 
şekilde tartılarak dolu olduğunun tespiti yapılır. 
o  Bir Yıllık Kontrol: Altı aylık kontrole ilaveten cihaz kapağı açılarak içindeki tozun kuru ve 
pudra halinde olduğu tespit edilmelidir. 
o  On Yıllık Kontrol: Cihazlar her on yılda bir boşaltılarak su basınç testine tabi tutulmalıdır. 
Onarımı : 
o Basınç tüpünün gaz kaçırdığı tartma ile anlaşılır. Böyle bir durum mevcut ise tüp su dolu bir 
kaba sokularak kaçak yeri tespit edilir, onarımı mümkün ise yapılır, değilse yenisi ile değiştirilir. 
o  Basınç tüpü vanasının sıkışması durumunda vana dönüm yatağı içerisine yabancı bir 
maddenin girmiş olabileceği düşünülerek temizlik yapılmalıdır. 
o  Hortum ve lans veya tetikte meydana gelen tıkanmalarda sökülerek temizlik yapılmalı, şayet 
eskime, çatlama gibi bir durum varsa yenisi ile değiştirilmelidir. 
Doldurulması: 
o Dolum sırasında cihazlar baş aşağı tutularak basınç tüpü vanası açılır, tetiğe basılarak tüp 
içerisinde kalan gaz tamamen boşaltılır. 
o  Cihaz normal hale getirilir ve basınç tüpü sökülür. 
o  Cihazın üzerinde bulunan toz doldurma kapağı açılır. 
o  Cihazın kapasitesi kadar toz cihaza konulur. 
o  Kapak contası kontrol edilerek kapak yerine takılır. 
o  Hortum ve tetik yerine takılır. 
o  Dolu bir basınç tüpü yerine takılır, vanası mühürlenir. Dolum tarihi cihazın üzerindeki kontrol 
kartına yazılır. 
B-HORTUMLAR 
Yangın söndürmede en önemli gereçlerden biriside hortumdur. Arozözden veya yangın 
musluklarından çıkan suyu yangın yerine ulaştırarak yangının söndürülmesinde etkin bir görev 
yapar. 
Bu açıdan hortumların amaca uygun nitelikte olmaları gerekmektedir. Genel olarak bu nitelikleri 
şu şekilde belirtebiliriz. 
 Hortumların imal edildikleri ham maddeler en iyi kalitede olmalıdır. 
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  Kullanıldığı aracın azami pompa basancından en az üç atmosfer daha fazla tazyike  dayanıklı 
 olmalıdır. 
  Islandığı zaman sertleşmemeli ve koruyucu yumuşaklığını muhafaza etmelidir. 
  Çürüme ve küflenmeye karşı deneyden geçirilmiş olmalıdır. 

       Yukarıda sayılan niteliklere haiz olmayan hortumlar kullanılma sırasında patlama, su kaçırma vb. 
sebeplerle kullanılmaz duruma gelirler. 
B.1 )Çeşitleri: Hortumlar yapıldıkları maddelerin cinsine ve iç çaplarına göre iki şekilde ayrıma 

tabi tutulabilir. 
B.1-a )Kullanılan Malzemenin Cinsine Göre: Hortumların yapımında kullanılan malzemeye 
göre; 
 Kauçuk Hortumlar 
 Keten hortumlar olmak üzere iki çeşittir. 
 Kauçuk Hortumlar: İç kısımları lateks denilen kauçuk ile kaplı olan bu hortumların üzerinde 

uzun elyaflı pamuk ve naylon ipliğinden imal edilmiş bir kılıf vardır. Bu kılıfın atkı iplikleri 
naylondan, çözgü iplikleri de çürümeyi önleyici solüsyona batırılmış pamuk ipliğindendir. 
Dayanaklılığını arttırmak için ayrıca üst kısımları kimyasal bir madde ile kaplanmıştır. Hortumlar 
yirmi atmosfer basıncı, çalışma, kırk atmosfer basınca patlama tazyikine dayanıklı olmalıdırlar. 
Genellikle 100’er metrelik kangallar halinde imal edilirler. Bu kangallar istenilen ölçülerde 
(genellikle 25 metre) kesilerek kullanılabilmektedir Hortumların içinde en iyi kalitede olan Alman 
cinsi FLAME-FİGER hortumlarıdır. Hortumların içten içe çapı 70 mm. olmalıdır. Kauçuğun 
içindeki dolgu maddesi % 45’i. geçmeyecektir. Kauçuğun zafiyeti % 55 olmalıdır. Hortumlar 16 
veya 18 mm.lik lanslara ve itfaiye teşkilatında kullanılan lanslara ve rekorlara uygun olmalıdır. 
 Keten Hortumlar: Uzun elyaflı 18 veya 24 telli keten ipliğinden yapılır. 38-40 atmosfer 

çalışma basıncına, 50 atmosfer patlama basancına dayanıklı olmalıdırlar. Keten hortumlar 
çalışma basıncı altında terlememeli ve 50 atmosfer basınç altında patlamamalıdırlar. 
B.1-b )İç Çapına Göre: Çeşitli çapta hortumlar mevcut ise de itfaiye teşkilatında en çok 
yassılanmış genişliği 110 mm. ve 85 mm. olan hortumlar kullanılmaktadır. Bu hortumlar en çok 
keten ve pamuk ipliğinden içi kauçuklu olanları tercih edilmektedir. 
B.2 )Hortumların İstiflenmesi: Hortumlar kullanıldıktan sonra içindeki su boşaltılarak bakımı 

yapılır. İlerdeki kullanımlar için raflara düzgün şekilde istif edilmesi gerekmektedir. Dağınık olarak 
bir araya konulmazlar, dağınık olması hortumların kısa zamanda yıpranmasına neden olur. 
Bakımı yapılan hortumlar kangallar halinde sarılarak raflara istif edilirler.Hortumların uzun süre 
kullanılmaları için özenli bir bakıma ihtiyaç duyulmaktadır. Hortumlara yapılacak bakımda şu 
hususlara dikkat etmek gerekmektedir. 
 Yangın anında hortumlara fazla basınç verilmemeli kısa kavis ve bükülme yapılmamalıdır. 
  Hortum yerlerde fazlaca sürünmemeli ve üzerinden araç ve ağırlıklar geçirilmemelidir. 
  Uzun müddet kullanılmayan hortumlar en az iki ayda bir açılarak gözden geçirilmeli ve kat 
 yerleri değiştirilerek havalandırılmalı ve yeniden sarılmalıdır. 
  Yangın anında ıslanan hortumları yazın gölgede kışın ise bina içerisinde normal sıcaklıkta 
kurutmak gereklidir. 
  Kurumaya bırakılan hortumların iç yüzlerinin kuruyup kurumadığına önemle dikkat edilmelidir. 
  Özellikle kauçuk hortumlarda iç kısımlarda oluşacak yapışmaları önlemek için talk pudrası ile 
pudralamak gerekmektedir. 
  Hortumların istiflendiği depolar sık sık havalandırılmalıdır. 
B.3 ) Hortum Açma ve Toplama : Hortum açma (serme) ve toplama işi en az iki kişi ile yapılar. 
İtfaiye teşkilatında itfaiye erlerince yapılması gereken bu görevin ne şekilde olacağı aşağıda 
açıklandığı gibidir. Erler hortum kangalının bir adım gerisinde esas duruşta beklerler, Hortum Al 
Komutu ile öndeki itfaiye eri sol ayağını ileri atarak sağ dizi üzerine çöker. Sağ elinin 
başparmağını hortumun rekor dibine yakın yerinin iç kısmında, şahadet parmağı ile kat arasında 
ve diğer parmağı ile hortumun alt kısmından tutarak ayağı kalkar. Hortum ser komutu ile elinde 
tuttuğu kangalı ileriye doğru fırlatır. Belindeki lansı takmak üzere hortumun uç kısmına geçer. İki 
nolu itfaiye eri serilen hortumun bükülen kısımlarını düzelterek hortumu su kaynağına takar 
(Şayet arazöz var ise takma işini şoför yapar) sonra bir nolu itfaiye erinin arkasından hortumu 
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tutar.Personel yeterli sayıda ise hortum serme üç kişi ile yapılır. Bu durumda bir nolu itfaiyeci 
aynı görevi yapar. İki nolu itfaiyeci hortumu düzelterek bir nolu itfaiyecinin arkasına geçer ve 
hortumu tutar. Üç nolu itfaiyeci ise hortumu su kaynağına takar.Hortum topla komutu ile bir nolu 
itfaiye eri hortumu iki bacağının arasına alarak sıkıca kangal yapar, iki nolu itfaiyeci ise hortumu 
düzelterek kılavuzluk görevini yapar. 
B.4 )Hortumların Taşınması: Rulo halinde sarılmış hortumların yangın mahallinde 
açılmasından ve kullanılmasından sonra başka bir yere götürülmesi gerektiğinde, açık bulunan 
hortumların bir yerden bir yere nakillerinde süratli ve hortumun yere sürünmesini önleyici şekilde 
taşıma yapılması gerekmektedir. Hortumların taşınması eldeki personel miktarına göre 
değişebilmektedir. Sağlıklı bir taşıma üç kişi ile omuzda ve koltuk altında olmak üzere 
yapılabilmektedir. Her iki usulde de bir nolu itfaiyeci Marpucu (Lansı) çapraz pozisyonda önden 
arkaya doğru omuzundan atar. Bu durumda itfaiyecinin her iki elide serbest olacağından kapı 
açma, merdivene tırmanma gibi işleri rahatlıkla yapma imkanı vardır.  
Omuzda taşıma usulünde diğer itfaiyeci helezoni şekilde katlanmış hortumu omuzlarına  
alırlar.Koltuk altında taşımada diğer iki itfaiyeci helezonlu şekilde katlanmış hortumu koltuk 
altlarına alırlar. Hortumun ağırlığını tartmak için parmakları ile emniyet kemerinden tutarlar.Her 
iki taşıma usulünde de bir nolu itfaiyeci hortumun lanslı ucunu hangi omzunda taşıyorsa diğerleri 
de aynı omuz ve koltuk altında taşımalıdırlar.Personel yetersizliği nedeniyle mecbur kalındığı za-
man iki ve tek kişi ile de taşıma yapılabilir. İki kişi ile yapılan taşımalarda bir nolu itfaiyeci 
yukarıda bahsedildiği şekilde hortumu omzuna çapraz şekilde alır, iki nolu itfaiyeci ise hortumun 
kalan kısmını helezonlu şekilde katlayarak omuz veya koltuk altına alarak taşır. Tek kişi ile 
taşımalarda ise taşıyıcı itfaiyeci yukarıda bahsedildiği şekilde katlanmış hortumu sağ omzuna 
alır, hortumun lanslı ucunu sırtından geçirerek sol koltuk altından hafif bükülmüş sol kolun 
üzerinden geçirir. Sağ eli ile hortum dıştan tutulur. 
B.5)Hortumların Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar: Yangın yerinde yangına su 

işlerken hortumların randımanlı şekilde çalışması için bazı hususlara dikkat etmemiz gerekmek-
tedir. Bu hususlar; 
 Yangın yerine en kısa mesafeden yol istikametine paralel olarak serilmelidir. Mecbur 
kalmadıkça karşıdan karşıya geçecek şekilde hortum serilmez. Böyle bir zorunluluk mevcutsa 
geçen araçların hortumları ezmemesi için üzerlerine köprü konması gerekmektedir. 
  Hortumlar yerden sürüklenerek çekilmemelidir. 
  Yıkılma tehlikesi bulunan bina ve duvar yakınına hortum serilmemelidir. 
  Bina köşelerinde hortumlara keskin dönüş yaptırılmamalıdır. Hortuma su verilirken aniden 

basınçlı su verilmemeli, hortum şişirilerek yavaş yavaş su verilmelidir. 
C-REKORLAR 

Yangınlara su işlemek için kurulacak geçici su şebekesinin yapılabilmesi için su kaynağı ile 
yangın mahalline kadar döşenecek hortumların gerek su kaynağına gerekse birbirlerine ve 
lanslara bağlantılarını sağlayan malzemeye rekor adı verilmektedir. Rekorların 85 ve 110 cm. lik 
hortumlarla kullanılacak tipleri vardır. Rekorlar genellikle sarı veya alüminyumdan imal edilirler. 
Rekorları iki kısımda incelemek mümkündür. 
C.1 )Rekorları birbirine ekleyen dişli, tırnaklı ve çengelli kısım: Bu kısımda bağlantı yapıldığı 

zaman su sızıntısını önlemek üzere lastik tir contada bulunur. 
    C.2)Rekorların hortuma bağlandığı kısım: Bu kısma zivana adı verilmektedir. Zivanalar 

hortumun içerisine geçirilerek hortum ve zivana bağlantısı mutlaka kelepçe ile sıkılmak suretiyle 
basınca dayanıklı hale getirilmelidir. Rekorlarda her hangi bir eziklik veya çatlaklık olması 
durumunda birbirine bağlanmaları mümkün olmamaktadır, bağlansa dahi su sızıntısı meydana 
gelir.Bugün ülkemizde kullanılmakta olan rekorlar üç grupta toplanabilir. Bunlar; 
Storz (Alman Tipi): Alüminyum dökümden yapılmış olan bu rekorlar kullanışlı olmalarına karşı 

imalat zorlukları Alüminyum dökümün dayanıksız olması nedeniyle İtalyan tipi rekorlara nazaran 
yurdumuzda daha az kullanılmaktadır.     
D- LANSLAR 

Şekil:14 
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Yangına su verilmek üzere tahsis edilen geçici su sisteminin en ucunda bulunan ve sistemden 
gelen basınçlı suyun basıncını daha da arttırmayı sağlayan bakır ve sarı gibi maddelerden 
yapılmış dayanıklı borulara lans denilmektedir.        
Bu sistem yangınlara karşı çeşitli şekillerde su vermek için tesis edildiğinden bu amaca ulaşmak 
için çeşitli tipte lanslar yapılmıştır. Lanstan püskürtülen suyun basıncının artması ve azalması 
lansların ağız çaplarına bağlı olarak değişmektedir. Lansların ağız çapları 8 mm. ile 40 mm. 
arasında değişebilir. Su şebekesinden dört atmosfer basıncı ile gelen suyun çeşitli lanslardan bir 
dakikada geçiş, püskürtme yüksekliği ve uzaklığı aşağıda (E-5) de gösterilmiştir.  
                     

Lans çapı (mm.) 8 12 16 20 30 

Lanstan 1 dakika da geçen 
miktarı(Litre) 

82 188 335 542 1184 

Püskürtme Yüksekliği (Metre) 13 19 21 23 30 

Püskürtme Uzaklığı (Metre) 18 25 27 31 40 

Ek-5 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi çeşitli amaçlarla kullanılan lanslar bu amaçlara paralel olarak çeşitli 
tip ve büyüklükte imal edilmektedirler. Lansların kullanıldıkları yer ve yangın türüne göre çeşitleri 
aşağıda açıklandığı gibidir. 
D.1 )Küçük lans: Ağız çapları 16 mm.ye kadar olan lanslardır. Bu tip lanslar su kullanımını 

azaltır ve yangın anında araca daha fazla su kullanma kapasitesi sağlar.   
D.2 )Büyük lans: Ağız çapları 16 mm.den 40 mm.ye kadar olan lanslardır. Bu lanslarda su 

kullanımı küçük lanslara nazaran daha fazla olmakla beraber daha etkin bir söndürme 
yaptıklarından günümüzde yaygın şekilde kullanılırlar.                          
D.3 )Ayarlı lans: Bu tip lanslar muhtelif cins madenden ve muhtelif boylarda yapılırlar. Lansın 
çıkış ucunda ayarlanabilen bir kısım vardır. Bu kısım sayesinde su istenildiği zaman şemsiye ve 
sis halinde verilebilir. Ayrıca itfaiyeciyi yanma tehlikesinden koruyabilir 
 D.4 )Musluklu lans: Bu tip lansların üzerinde suyu açıp kapamaya yarayan kol şeklinde 
kumandası bulunan bir musluk tertibatı vardır. Bu musluk İtfaiyecinin istediği zaman su kesip 
açabilmesini sağladığı için su sarfiyatında tasarruf sağlar. 
 D.5 )A.W.G. tipi: Lans Alüminyumdan imal edilen bu lansların büyük ve küçük tipleri vardır. Bu 

lansların üzerinde suyu açıp kapamaya yarayan musluk, korumada el tutma yeri ve uç kısmında 
tazyikli gelen suyu pülvarize (sis) edecek delikler vardır. Bu tür lanslar başlangıç halindeki 
akaryakıt yangınları ve gemi yangınlarında kullanılırlar. 
 D.6 )Köpük lansı: Bu lansların çeşitli tipte olanları mevcuttur. Ağız çapları 6 cm. civarındadır. 

Bu nedenle meydana gelen köpüğü uzak mesafelere atamazlar. Bu lansların diğer bir özelliği de 
lansa gelen su ve köpük karışımına hava girmesini sağlayacak deliklerin bulunmasıdır. Bu 
deliklerin şekli lanslara göre değişiklik arz eder. Bu lanslar B sınıfı yangınlar ile Kimyevi Madde 
yangınlarında kullanılırlar.                                                    
 D.7 )Lans Monitör: Bu tür lanslar yüksek basınç sağlayabilen araçların üzerine monte 
edilmişlerdir. Bu tür lanslar sabit olduklarından sağa sola hareketlerini sağlayıcı önlemler 
alınmıştır. Çok tazyikli su isteyen yangınlar ile yıkılmaları arzu edilen bacaların yıkılması için 
kullanılırlar.  
 D.8 )Nozzl: Sarı ve Alüminyum dökümden yapılmış 25 cm. boyunda 10 cm. çapında ve iki verici 
ağzı bulunan Amerikan tipi lanslardır. Alt alta olan verici ağızlarından üstteki 25 mm kutrunda 
olup yangına direk su verir. Alttaki 35 mm. kutrunda olup ağız kısmında küçük delikler bulunan 
su sisi yapmaya yarayan bir levha vardır. Su hangi ağızdan verilmek isteniyorsa lansın üzerin-
deki kol ileri ve geri hareket ettirilerek su verilir.  
D.9 )Aplikatör: Aplikatörler yüksek tazyik pompasıyla verilen suyu sis halinde yangının tam 

üzerine püskürtebilmek için kullanılan muhtelif uzunluklarda yapılmış bakır borulardır. Bu 
boruların bir ucunda rekor diğer uçunda ise 15 cm. uzunluğunda 3,5 cm. kutrunda sık delikli 
başlık vardır. Genellikle B sınıfı yangınlara karşı kullanılırlar.  
E-YANGIN MUSLUKLARI 
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 Yangına seri şekilde müdahale edebilmek için su ikmalini çabuk ve emniyetli şekilde   
yapılmasının önemi büyüktür. Yangın muslukları bina içi ve bina dışı yangın muslukları olmak 
üzere iki grupta incelenebilirler. 
E.1 )Bina içi yangın muslukları: Bina içinde yangına karşı korunmayı sağlamak amacıyla inşa 
edilen musluklardır. Yangın muslukları yangın dolabı denilen ve duvara gömülü bir saç dolabın 
içerisindedir. Bu dolabın içerisinde ayrıca 20-25 metre uzunluğunda hortum ve lans bulunur. 
Hortum makaralı bir sisteme sarılı bulunmaktadır. Yangın dolapları kırmızı boyalı ve üzerinde 
yangın yazısı bulunan zeminden 1,5 metre yükseklikte bulunmalıdır. Yangın musluklarına gerekli 
tazyikli suyun sağlanabilmesi için bina üstüne bir su deposu inşa etmek gerekmektedir. Binada 
tazyik sağlayacak bir hidrofor sistemi mevcutsa bu sistemden yararlanılarak tazyikli su sağlanır. 
E.2 )Bina dışı yangın muslukları: (Hidrant) Şehir su şebekesine bağlı olarak inşa edilmiş ve 

esas itibariyle itfaiye araçlarının su ikmallerinin yapılabilmesi amacıyla yapılmışlardır. Genellikle 
100-150 metre aralıklarla ve mümkün olduğu kadar köşe başlarına konulmalıdır. Bina dışı 
yangın muslukları yeraltı ve yer üstü yangın muslukları olmak üzere iki türdür. Yeraltı muslukları 
zeminin altında ve kapaklı bir sistemin içerisindedirler. Ancak bu muslukların bazı sakıncaları 
mevcuttur. Bu sakıncalar; 
E.1-a )Yeraltında ve kapalı olarak bulunduklarından görülmeleri zordur. 
E.1-b )Üzerlerine araç park etme durumlarında kullanılması mümkün değildir. 
E.1-c)Kar ve yağmur yağışları nedeniyle üzerleri örtülmekte ve yerlerinin bulunması       

imkansızlaşmaktadır.    
E.1-d)Direkt olarak musluğu tek bir hortum takılabilmektedir. Yollarda yapılacak onarım ve    

asfaltlama neticesinde üzerleri örtülebilmektedir. 
E.1-e)İçlerine yağmur suları dolarak kullanılması zorlaşmaktadır. Yeraltı musluklarına deveboynu 

denilen şekli aşağıda gösterilen çift ağızlı ve musluklu araçlar takılarak iki hortumun bağlanması 
sağlanabilmektedir. Yerüstü yangın muslukları ise yeraltı yangın musluklarına nazaran daha 
kullanılışlı olarak yapılmışlardır.Bu muslukların özellik ve avantajları şunlardır; 
Görünümleri kolaydır. 
 Üzerlerine park etme ihtimali yoktur. 
 İki çıkış ağzı olup çift hortumla kullanım sağlar. 
 Otomatik boşaltma sistemi (çek vana) sayesinde yana kapatıldığı zaman otomatik olarak gövde 
içinde kalan suyu boşaltarak donmayı önler. 
 Alt ve üst olmak üzere iki kanatçık mevcut olup bu kanatçıklardan bir tanesi mili alttan 
destekleyerek titreşimi önler, üst kanatçık ise düzgün akışı sağlar. 
 Bu musluklarda şok etkisi yoktur. 
 Sit-Sibap sistemi sayesinde su sızmasını önler. 
 Musluğu iki hortum takılabildiği için yeraltı musluklarına nazaran daha ekonomik bir kullanım ve 
yangın söndürme imkanı sağlar. 
F-ARAZÖZLER 
Her türlü yangına karşı söndürücü maddelerle teçhiz edilmiş ve bu maddeleri belirli 
mesafelerden yangına tazyikle işleyebilme sistemi olan motorlu araçlardır. Ülkemizde çeşitli 
marka araçlara monteli biçimleri mevcuttur. Bazıları yalnız arazöz bazıları ise otomatik 
merdivenli arazöz biçiminde olabilmektedir. Biz yalnız arazöz olarak kullanılan araçların genel 
özelliklerinden bahsedeceğiz. Arazözler genellikle araç kısmı (Motor ve Şasi) ve tank kısmı 
olmak üzere iki ana gruptan meydana gelmişlerdir. Motor ve şasi kısımları kamyon tipi araç olup 
en az altı silindirli 200-250 beygir gücünde ve 3000 devir dakika civarında olmalıdır. Araç iyi bir 
fren tertibatına, 24 voltla çalışan aydınlatma sistemine sahip olmalıdır. 
Tank kısmı ise yangın söndürme malzemelerinin depolandığı tanklar ile bu maddeleri yangına 
sevk eden pompa sisteminden oluşmuştur. Yangın söndürücü maddelerin cinsine göre yaklaşık 
olarak 5000 lt. su, 400 kg. Kuru Kimyevi Toz, 500 Kg. köpük alacak kapasitede olmalıdır. Tankın 
üzerinde debisi 1500-2000 lt./dakika olan ve 360 derece dönebilen -20, 40 derece kalkış ve iniş 
kapasiteli bir monitör bulunmalıdır. Su ve köpük bileşimini 1/6 dan 1/10’ a kadar değişik 
oranlarda sağlayacak bir sisteme de sahip olmalıdır. 
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Pompa kısmı ise aracın arka kısmında tankların hemen bitiminde bulunacak şekilde ve en az 9 
m. derinlikte su çekebilecek kapasitede, bir ağızdan aldığı suyu dört ağızdan verecek şekilde bir 
tertibata sahip olmalıdır. Pompa santrafiş sistemine göre çalışan 2500-2800 lt./dakika debiye 
sahip 8 atmosfer basıncı sağlayabilen kapasitede ve aksamı tuzlu ve asitli suya dayanıklı 
metallerden, mili ise paslanmaz çelikten olmalıdır. Pompa su veya köpüğü 50-60 m. yüksekliğe 
ve 65-75 m. uzaklığa atabilecek güçte olmalıdır. Kumanda sistemi pompaya yakın bir yerde 
olmalı ve gerek basınç gerekse malzeme miktarını belirten göstergelere sahip olmalıdır.  Ayrıca 
aracın tank kısmının yan tarafında bulunan dolaplarda su ve köpük lansları, 85 ve 110’luk 
hortumlar ile alıcı hortumlar bulunmalıdır. 
G-ŞNORKEL: 
Yangın söndürme ve can kurtarma faaliyetlerinde otomatik merdivenlerden çok daha güvenilir ve 
randımanlı olan bu araçlar kamyon tipi araçlara monte edilmiş vaziyettedir. Bu araçlar motor ve 
şasi (araç kısmı) ve şnorkel kısmı olmak üzere iki temel bölümden meydana gelmiştir. Araç 
kısmı dört zamanlı, 6 silindirli, 250 beygir gücünde ve 2200-3000 devir dakika kapasitede motora 
sahip olmalıdır. Aracın iyi bir fren sistemi ile 24 volt ile çalışan bir aydınlatma sistemi 
bulunmalıdır. Aracın bulunduğu zemine uyumunu sağlayarak denge unsurunu oluşturacak 
birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen dört adet tespit ayağı olmalıdır.Şnorkel kısmı, 360 
derece dönme, 30-50 metre yükselme yeteneğine sahip bir platforma bağlı, üç uzantılı ve 
uzantının uç kısmında da bir sepet bulunmalıdır. Platform ile sepet arasında basınçlı su nakil 
borusu ile püskürtme sistemi bulunmalıdır. Sepette haberleşme, kumanda, aydınlatma tertibatı 
bulunmalıdır. Şnorkel kısmının platforma birleştiği kısma yakın bir kumanda ünitesi bulunmalıdır. 
Bu ünite ile yukarıdaki kumanda ünitesi müşterek çalışmalı istenildiği zaman kumanda yukarıdan 
yapılabilmelidir. Şnorkelin motor, hidrolik ve pompa arızalarında indirilmesini sağlayacak bir 
sistemin bulunmasında gereklidir. 
H-OTOMATİK MERDİVEN : 

Yüksek yapılarda yangın söndürme ve can kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç üzerine 
monteli bir sistemdir. Çeşitli uzunlukta olanları vardır.  

Şekil:29 
Otomatik merdivenler araç kısmı ve merdiven kısmı olmak üzere iki kısımda incelenir. Araç kısmı 
arazöz ve şnorkel de belirtilen özelliklere haiz olmalıdır. 
Merdiven kısmı ise aracın şasi üzerine monte edilmiş platformun üzerinde yer alır. Merdiven 
açıldığında dengeyi sağlamak amacıyla aracın iki sağında iki solunda olmak üzere 4 adet tespit 
ayağı mevcuttur. Merdiven 360 derece dönebilme yeteneğine sahiptir. Merdivenin açılış ve 
kapanış kumandası aracın şoför mahallinde olabileceği gibi ayrıca platform üzerinde de 
olabilmektedir.  
Merdivenin açılış ve kapanış hareketini motordan alan çelik halatlı bir sistemle olur. Açılan 
merdivende halat kopmalarına karşı kapanmayı önleyici tırnaklı bir kilitleme sistemi de 
mevcuttur. 
Ülkemizde genellikle kullanılan bu tür merdivenlerde, gerek hortumun yukarıya çıkartılması 
gerekse can kurtarma faaliyetleri zor ve tehlikeli bir durum arz eder. Bunu gidermek için 
merdivenin uç kısmında platformu olan türleri yapılmıştır. 
Ancak önceki konumuzda bahsettiğimiz şnorkel tipi araçlar emniyet ve güven açısından çok 
daha sağlıklı olduklarından yurdumuzda bu tür araçların kullanılması gittikçe 
yaygınlaşmaktadır.Merdivenli araçları emniyetle kullanabilmek için bilhassa şu hususlara dikkat 
etmek lazımdır: 

    H.1 )Açmadan evvel istinat kazıklarını takozlamak. 
    H.2 Merdivene açılacağı yüksekliğin seviyesini vermek. 
    H.3  Bilahare uzatma ve çevirme kollarını kullanmak. 
    H.4 Uzatılmış merdivende her türlü hareketi yavaş yapmak. 
    H.5 Tehlike işareti verdiği anda her türlü hareketi durdurmak. 
    H.6 Merdiveni lüzumundan fazla uzatmamak. 
    H.7 Rüzgarlı havalarda merdiveni tespit halatları ile emniyete almak. 
    H.8 Üzerinde insan varken açma, kapama hareketleri yapmamak. (Yana hareketler el ile                             
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    çalıştırarak yavaşça yapılabilir.) 
    H.9 Tespit tırnakları oturmadan üzerine adam çıkarmamak. 
    H.10 El lansları ile su işlendiği zaman yan istikametlere su işlememek. 
    H.11 Fazla dik yokuşlarda merdivenin açılması icap ediyorsa ön tarafını yukarıya çevirmek. 
    H.12 İstinatsız açıldığı zaman üzerine bir kişiden fazla adam çıkarmamak.  

I-TAHRİP ARACI : 
Yangında can kurtarma, yangın söndürme, yardımcı malzeme ve personeli taşıyan araçtır. 
Bu araçlarda: Motopomp ve aksamı, Jeneratör, aspiratör, oksijen cihazı, elektrojen, duman 
maskesi, sedye, ilkyardım malzemesi, yanmaz elbise, atlama çarşafı, branda sarnıç, geçmeli 
merdiven, hortum köprüsü, kazma, kürek, kanca, balta, manika, yedek hortum vs. malzemeler 
bulunur. 
J-KURTARMA ARACI 
Genellikle kurtarma faaliyetlerinde kullanılan bu tür araçlar üzerinde gerek can ve gerekse mal  
kurtarmada kullanılan ve tahrip aracında bulunan her türlü malzeme mevcuttur. Bunlara ilaveten 
güçlü bir vince sahiptir. Bu vinç sayesinde çekme kaldırma gibi hizmetler kolaylıkla yapılabilir. 
(Enkaz kaldırılması, araçların çekilmesi veya düştükleri yerden çıkarılması gibi) 
Bu araçlar hemen hemen tahrip araçları ile aynı amaç için yapılmışlardır. Tahrip araçlarının 
bazılarında vinç, kurtarma araçlarının bazılarında personel taşıma imkanları yoktur. 
K-MOTOPOMPLAR VE JENERATÖRLER 

Motopompların ve jeneratörlerin temel çalışma sisteminin en önemli parçası benzin veya 
mazotlu motorlar olduğundan öncelikle motor hakkında açıklayıcı bilgi verilmesinde yarar vardır. 
K.1 ) Motor Bilgisi : İtfaiye teşkilatında kullanılmakta olan motopomp ve jeneratörlerin en önemli 
kısımları motorlarıdır. Öneminden dolayı, motor bilgisini motorların çeşitlerini, bakım ve basit 
tamir usullerini bilmek, bu aletlerin gerekli olduğu her an kullanılmaya hazır durumda 
bulundurulmasını sağlar. Ayrıca motor bilgisi itfaiyede kullanılan diğer motorlu araçların 
tanınmasında ve kullanılmasında da büyük kolaylık ve fayda sağlar. Herhangi bir enerjiyi hareket 
enerjisine çeviren makinelere motor denir. Motorlar, zamanlarına, yaktıkları yakıta, silindir 
adedine soğutma ve supap sistemlerine göre çeşitleri olmakla beraber bunlardan zamanlarına 
ve yakıtlarına göre olanlarını inceleyelim. 
K.1-a ) )Zamanlarına Göre Motorlar 
 Dört zamanlı motorlar, 
  İki zamanlı motorlar, 
K.1-b)Yakıtlarına Göre Motorlar 

 Benzin motorları, 

  (2)  Dizel motorlar, 

  (3)  Elektrik motorları, 
K.1 ) -Zamanlarına Göre Motorlar: Motorlar hareketlerini silindir içinde aşağı yukarı hareket 
eden pistonun krank milini çevirmesi ile sağlarlar. Pistonun silindir içerisinde en alttaki durumuna 
alt ölü nokta (AÖN), en üstteki durumuna üst ölü nokta (ÜÖN) denir. Piston silindir içerisindeki 
hareketleri ile şu işlemleri yapar. Emme, sıkıştırma, iş, egzoz motorlarda bu işlemlerin 
yapılmasındaki sıralamaya zaman denir. 
 Dört Zamanlı Motorlar:Bu motorlarda çevrim hareketinin tamamlanabilmesi için pistonun dört 
hareket yapmasına (yani krank milinin iki devrine ) lüzum vardır. Bu motorlara dört zamanlı 
(stoklu) motorlar denir ve; 
o 1 nci zamanda (Emme): Piston, benzin, hava karışımını emme işini yapar. 
o  2 nci zamanda (Sıkıştırma): Piston hareketine (AÖN) dan başlayarak benzin, hava karışımını 
yanma odasına sıkıştırarak basıncını ve ısısını arttırır. 
o  3 ncü zamanda (İş): Piston (ÜÖN) ye geldiğinde buji kıvılcımı karışımı ateşler, pistonun her 
santimetre karesine yaklaşık 40 kg. lık basınç yaparak aşağı itekler ve krank milini çevirir. 
o 4 ncü zamanda (Egzoz): Pistonun (AÖN) dan hareketi ile, açılan egzoz supabından yanmış 
gaz dışarıya atılır. 
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o  İki Zamanla Motorlar: Bu motorlarda çevrim pistonun iki hareketi (krank milinin bir devri) ile 
tamamlanmış olur. 1. inci zamanda emme ve sıkıştırma, 2. nci zamanda da iş ve egzoz 
birleştirilmiştir. 

K.1-b )Yakıtlarına Göre Motorlar: İçten yanmalı motorlarda genellikle benzin ve motorin (Dizel 
Fuel-oil) yakıtları kullanılır. Ayrıca LPG (likit petrol gazı) ve benzin + gazyağı + yağ karışımı yakıt 
kullanılan gaz türbinli motorlarda vardır. Elektrik enerjisi ile çalışan elektrik motorları da 
bulunmakla beraber bizim benzin ve motorinle çalışan tipleri bilmemiz yeterlidir. 
Benzinli Motorlar : Bu tip motorlar belirli oranda karıştırılan benzin hava karışımının (Ortalama 
15 kg. havaya 1 kg. benzin) yanması ile çalışırlar. Depodan gelen benzin karbüratörde hava ile 
birlikte pistonun emme zamanında silindire verilir. Sıkıştırma zamanında basıncı ile birlikte ısısı 
da artar. İş zamanında bujideki elektrik kıvılcımı ile yakılarak elde edilen basınçla krank mili 
çevrilerek istenilen hareket elde edilir. Benzin Motorlarının Önemli Parçaları: Motor parçaları;1-
Ana parçalar,  2- Yardımcı parçalardır. 
1-ANA PARÇALAR          2-  YARDIMCI PARÇALAR 
a) Silindir bloku                 a) Yakıt tankı (Depo) 
b) Silindir gömleği                   b) Benzin pompası 
c) Silindir kapağı                   c) Karbüratör 
d) Pistonlar                     d)Hava filitresi  
e) Karter                     e) Distribitör - Manyeto 
f)  Emme ve egzoz manifoldu    f) Bujiler 
g) Krank mili                     g) Soğutma sistemi (Hava veya sulu) 
h) Volan                      h)Marş motoru 
ı)  Şarj dinamosu 
j) Akümülatör 
k) Yağlama sistemi 
l) Egzoz ve susturucu 
Bakımı : Motorların  ve  parçalarının  ömürlerini uzatmak ve verimini artırmak için, 
düzenli,periyodik   olarak  günlük ,  aylık , üç  aylık  bakımları  yapılmalıdır. Genel  olarak  bakımı  
yapılacak parçalar şunlardır. 
o Hava filtresi: Yangın yerinde çok fazla toz ve pislik bulunacağından her yangından sonra 
hava filtresi benzine batırılarak temizlenmeli, içerisinde kalacak benzin hava ile kurutularak 
yerine takılmalıdır. 
o Benzin  filtresi: Benzinde  bulunan   pisliklerin   karbüratöre   geçmesini   önleyen   filtre 
deponun altındadır.  Zaman   zaman sökülerek temiz benzinle yıkanır yerine  takılar. Eğer 
filtrede delik varsa yenisi ile değiştirilir. 
o Karbüratör:  Bu    parçanın  temizliği  için  tamamen  yerinden  sökülmez.    Şamandra 
muhafazası   sökülerek   şamandıradaki  pislikler temizlenir. Memeler  dikkatle teker  teker 
sökülerek temizlenip tekrar yerine takılır. Memeler üfleyerek temizlenir. Tel veya iğne sokmak 
meme ayarlarını bozacağından sakıncalıdır. 
o Bujiler: Buji anahtarı ile sökülürler. Sökülürken silindire yabancı madde ve pislik 
düşmemesine dikkat edilir. Buji ince tel fırça ile fırçalanır. Benzinle yıkanıp temizlenir. Buji tırnak 
ayarı yapılıp yerine takılır. 
o Distribütör-Manyeto: Burada kontrol edilecek yer platindir. Platinin birbirine dokunan yerinde 
yanıklık var ise ince ve düz bir eğe ile temizlenir veya platin değiştirilir. Platin aralığı kontrol edilir, 
bozulmuş ise ayarlanır. 
o Kablolar: Çeşitli sebeplerle ateşleme kabloları aşınır ve bozulabilirler. Bunlar yenisi ile 
değiştirilmelidir. Buji kablosunun izolasyonu bozulursa cereyanı buji yerine başka yerlere vererek 
motorun çalışmasını engeller. 
o Yağlama: Motorların birbirlerine sürtünen parçalarının yıpranmalarını önlemek amacı ile 
yağlama sistemleri vardır. Yağ seviyesini gösteren çubukla devamlı kontrol edilir. Azaldığında 
yağ ilavesi yapılır. Yağ vasfını yitirdiği zaman değiştirilir. İki zamanlı motorların yağlaması, 
benzin karıştırılan yağ ile yapılır. Bunun için benzin içerisine, 1/15 ile ile 1/20 oranı arasında yağ 
karıştırılır. Eğer motorun gres yağı ile yağlanan kısmı varise,  gresörlüklerine gres yağı basılır. 
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Dizel Motorlar:Dizel fuel-oil (Motorin veya mazot) yakıtı kullanılan motorlardır. Bu motorlarda 4 
ve 2 zamanlı olarak yapılmışlardır. 
o )Dört Zamanlı Dizel Motorlar:1 nci zamanda (emme) piston silindir içerisine temiz hava emer. 
2 nci zamanda (sıkıştırma) krank milinin hareketi ile bu havayı ilk hacminin 15 ila 28 katı kadar 
sıkıştırarak basıncını arttırır. Basıncı artan havanın sıcaklığı da 400-650 dereceye kadar 
yükselir. Bu anda da enjektör memesinden yüksek basınçlı yakıt sis halinde püskürtülür. 
Püskürtülen motorun hava ile uygun bir karışım teşkil etmesi için (bilhassa küçük motorlarda), 
çeşitli şekillerde yapılan yanma odaları vardır. Yanma odalarına verilen özel şekille, sıkıştırılan 
havaya bir türbülans hareketi vererek, yakıtın hava ile daha iyi ve çabuk karışmasını yakıt yana-
rak pistonu 50-60 atmosferlik (santimetrekareye) basınçla itekleyerek krank milini çevirir. 4 ncü 
zamanda (egzoz) yanmış gaz dışarı atılır. 
o İki Zamanlı Dizel Motorlar:1 nci zamanda emme ve sıkıştırma, 2 nci zamanda iş ve egzoz 
işlemlerini yaparlar. 
DİZEL MOTORLARIN ÖNEMLİ PARÇALARI  
 Motor gövdesi (Silindir bloku)  
  Silindir gömleği 
  Silindir kapağı 
  Silindir, piston ve kolu (biyel) 
  Krank mili 
  Volan 
  Egzoz manifoldu ve egzoz 
  Mazot deposu ve filtresi 
  Enjeksiyon (mazot) pampası 
  Enjeksiyon memesi 
  Hava filtresi 
  Gaz kolu (gavernör kolu)  
  Dekomprasyon kolu  
  Yağlama ve soğutma sistemleri. 
K.2)Motopomplar: Motorlu tulumbalara M0T0P0MP denir. Motor ve tulumba (Motorlu tulumba) 

kelimelerinin birleştirilip kısaltılmışıdır. 
K.2-a )Kullanıldığı yerler: Motopomplar arozözlerin giremediği yerlerde yangının 

söndürülmesinde, uzak yerlerden yangın yerine su sevkinde, arozözlere su ikmalinde, kuyu, 
havuz ve derelerden su alınmasında, sel taşkınlarında binalardan su tahliyesinde vb. işlerde 
kullanılır. 
K.2-b )Yapısı: Motopompların iki önemli ana kısmı vardır. 

 Motor kısmı, 

 Pompa kısmı, 

 Motor kısmı: Yukarıda açıklandığı şekilde benzin, dizel veya elektrik motorlu olabilir. Görevi 
pompaya gerekli olan çevirim hareketini sağlamaktır. 

 Pompa kısmı: Su alıp uzaklara basan, yükseğe püskürten ve motor ile çalışan kısmıdır. 
Pompa veya tulumba adı verilir. Şu parçalardan meydana gelmiştir. 
o Pompa gövdesi, 
o  Döner çark (fan), 
o  Ala ağzı, 
o  Vere ağzı, 
o  Ala hortumu, 
o  Ala süzgeci, 
o  Vere hortumu, 
Pompalar çeşitli şekillerde yapılmasına rağmen, itfaiye motopomplarında basit ve kullanışlı 
oldukları için SANTRAFÜJ tipi motopomplar tercih edilir. 
 Kademeli motorlar: Santrafüj pompalarda döner çarka, sabit çarkla birlikte KADEME ismi 

verilir. (Şekil 31’deki pompalar tek kademelidir.)Tek kademeli pompalar muayyen bir dönüş 
hızında muayyen bir tazyik verirler. Dakikada 2800 ila 3000 devirlik motorlara mon te edilen 
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pompaların tazyiki itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayamaz. İtfaiyede 70-80 metrelik seviye 
farkına yenerek uzak mesafeye suyu ulaştırıp lansın ucundan uzağa su püskürtebilecek tazyik 
gereklidir. Bu düşünce ile pompalar iki veya daha fazla kademeli olarak yapılırlar. 
İki kademeli pompaların iki döner çarkı vardır. Bu döner çarklar aynı mile tespit edilmiş olup 
beraber dönerler. Pompaların görevi suyun tazyikini arttırmaktır. Su ilk döner çarktan çıkıp birinci 
sabit çarka geçtiğinde, kanat aralıkları gittikçe genişler bir şekilde tutulmuş olan bu birinci sabit 
çarkta hızından kaybedip, buna karşılık tazyikini arttırır. İkinci kademenin döner çarkı kapağı 
mevcut tazyiki bir kat daha attırır. Yani, birinci kademede dört atmosfer basınç kazanan su ikinci 
kademeden sekiz atmosfer basınçlık tazyik kazanır. 
Ortalama 30 HP (Beygir gücü) güç ve dakikada 3000 devirlik hızla dönen iki kademeli bir pompa, 
kapalı ağızla 13-14 atmosferlik basınç sağlar ki bu tazyikte itfaiye için yeterlidir. 
Motopomplarda Emme: Motopomplar çalışırlarken genellikle su seviyesinden yüksekte 
bulunurlar. Suyu emici (ala) hortumları ile alırlar. İlk çalıştırma esnasında ala hortumda ve 
pompada hava bulunduğundan pompa su emişi yapamaz. Bu havanın tahliye edilmesi ve suyun 
pompaya kadar ulaşmış olması lazımdır. Bu hava çeşitli şekillerde yapılmış tahliye tertibatları ile 
boşaltılır. Bunlar; 
 Yaş tahliye : Pompanın ala ağzına yakın yerinde yapılmış olan bir delikten su doldurularak 
yapılır. 
  Kuru tahliye: Havayı boşaltmak için bir emme tertibatı konulur. Bunlar; 

 Pistonlu pompa ile: Hava tahliyesi otomobil pompalarına benzeyen bir pompa ile yapılır. 

 Egzoz tahliye: En kullanılışlı tahliye sistemidir. Motorun egzozu bir kol ile kapatılır. Bu 
kapatma pompa ile hava boşaltma enjektörünü irtibatlandırır.  Egzoz gazı enjektörden basınçla 
dışarı çıkarken beraberinde ala hortumdaki ve pompadaki havayı da emerek dışarı atar. Boşalan 
havanın yerine hava basıncı yardımı ile su dolar. 

 Döner pistonlu pompa ile tahliye: Bu tipte de hava döner pistonlar yardımı ile tahliye edilir. 
Motopompları kullanılışlarına göre ikiye ayırırız. 
 Sabit Pompalar, 
 Seyyar Motopomplardır. Bunlarda; 
o Küçük motopomplar: 1-5 atmosfer basınçlı, 100-500 litre su basarlar, 
o (b) Orta motopomplar: 6-7 atmosfer basınçlı 600-700 litre su basarlar, 
o (c) Büyük motopomplar: 8-9 atmosfer basınçlı 800-900 litre su basarlar. Motorları 28-32 HP 
 olup, devirleri 2800-3500 devir/dakikadır. Yangın söndürmede çok etkilidirler. 
 Motopompların Bakımı : Motopompların motor bakımları motor bilgisinde belirttiğimiz gibi 

yapılmalıdır. Pompada ise; pompa ile motoru irtibatlandıran mil üzerindeki bilyelerin (rulman) 
yağının eksilmemesine dikkat edilmelidir. Bu milin pompa içerisinde kalan kısmının bir ucu 
sudadır. Sudaki yatağın yağlanması için her yarım saatte bir grasörlüğün çevrilmesi gerekir. 
Pompa salmastrası fazla su kaçırırsa, çalışma esnasında sıkılır. Buna rağmen kaçırmaya devam 
ederse salmastranın değiştirilmesi gerekir. Salmastra yerine sıkıştırılmış elastik maddelerde 
kullanılmaktadır. Aynı iş iyi alıştırılmış plastik bileziklerle de yapılmaktadır. Bilezik aşındığında 
yenisi ile değiştirilmelidir. 
Her çalışmadan sonra pompanın altındaki boşaltma tapası açılarak pompa içerisindeki su 
boşaltılmalıdır. 
Motopomp bakımları devamlı yapılarak bakım kartlarına işlenmelidir. Bakım kartları Ek 6’da  ki 
gibi olabilir. 
 

 ÖRNEK MOTOPOMP BAKIM KARTI 

.........................İtfaiyesi 
Motopompun Markası     : 
Motorun Markası             :                                                                         Pompa 
NO:............ 
Yakıt Deposu Hacmi        :                                                                         Motor 
NO:............. 
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K. 3 )Jeneratörler : İtfaiye ekiplerinin yangın mahallinde rahat ve güvenli çalışabilmeleri için, o 
bölgenin elektriklerinin kesilmesi gerekir. Belediyenin ve ilgili yerlerin ekipleri başka yangınlara 
sebebiyet vermeden elektrikleri keserler.      
 Elektriklerin kesilmesi itfaiyecilere güvenli çalışma imkanı verecek ve yangında su kullanma 
tehlikesini ortadan kaldıracaktır. Ancak bazı elektrik ile çalışan yardımcı araç ve gerecin işlemesi 
mümkün olmayacaktır. (Elektrikli testere, komprösör, matkap, aspiratör gibi) bodrum katlarda ve 
mahzenlerde ışık ihtiyacı hasıl olacaktır. İşte bu ihtiyacı karşılamak amacıyla JENERATÖR kulla-
nılır.  
Küçük bir otomobilin elektrik akımını sağlayan çeşitlerinden, yüz binlerce nüfuslu şehirlerin 
elektrik ihtiyacını sağlayacak derecede büyük çeşitleri vardır. Dinamolar verdikleri akımın 
“Alternatif” ve “Doğru akım” oluşuna göre ikiye ayrılırlar. Bir dinamo normal olarak çalıştığı 
zaman “Alternatif Akım” meydana getirir.  “Doğru Akım” elde etmek istendiğinde, dinamoya 
bir kollektör ilave etmek kafidir. Kollektör, alternatif akımı doğru akıma çevirir. 
Yapısı ve Çalışma Tarzı:Yukarıdaki şekilde görüleceği gibi jeneratör öncelikle iki kısımdan 
oluşur. 
K.3-a )Motor Kısmı   : Kolektöre dönüş sağlayan benzin veya motorin ile çalışan motor 
sistemidir. 
K.3-b ) Dinamo Kısmı: Elektrik akımı üreten kısmıdır. 
Dinamo kısmı da iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlarda; 

 Döneç kısmı, 

 Duraç kısmı, 
Döneç Kısmı: Bu kısımda yan yana dizilmiş ve birbirinden yalıtılarak ayrılmış bakır plakalar 
mevcuttur. Bu kısma kollektörde denilir. Bu plakalara dönerken temas eden fırçalar vardır. 
Duraç Kısmı : Bu kısım, kollektörün etrafındadır. Burada üzerine iletken tellerin sarıldığı bir 
bobin vardır, ayrıca duraç kısmında bu bobin ile beraber manyetik alan oluşturan mıknatıslı kı-
sım vardır. 
Döneç kısmındaki bakır plakaların dönmesi ile, duraç kısımda meydana gelen manyetik alan 
(faraday kanununa göre) değişikliği, döneçte yani kollektörde doğru akım (elektrik 
akımı)meydana getirir. 
 Meydana gelen bu akımda bakır plakalarda birikir ve fırçalar vasıtasıyla toplanarak,   
 iletkenler vasıtasıyla da kullanılacak alana sevk edilir. 
 Dinamonun ilk ürettiği akım alternatif akımdır. Bu kesik kesiktir ve lambayı yakmaz bunun doğru          
 akıma çevrilmesi gerekir ki, bu görevi de kollektör yapar. 
L- YARDIMCI YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI: 
Yangınların söndürülmesinde yukarda açıklamaya çalıştığımız esas söndürme araç gereç ve 
malzemelerin dışında ikinci derecede kullanılan araçlara genelde yangın söndürmede yardımcı 
araçlar denilmektedir; Bunlar: 
L.1 )Balta : (TS-748/3) Yangınlarda ahşap kısımları ve baca yangınlarında çatı döşemelerini 
açmaya yarar ve orman yangınlarında da kesici bir alet olarak kullanılır. Balta, 1 er tarafından 

 Bakımın B  a  k  ı  m      İ  ş  l  e  m  l  e  r  i  

 Cinsi Tarih Bakımı Yapan Yapılan İşler  
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taşınır ve kullanılır. Baltanın sapı yukarıya olmak şartı ile sağ el ile tutulmak ve ağız tarafı ileriye 
gelmek suretiyle taşınır.Balta, ağaç kesmede kullanılırken vücudun ağırlığı iki ayağa eşit olacak 
şekilde taksim edilir, dizler gergin ve ayaklar çalışmaya rahatlık verecek şekilde yanlara açılır. 
Vücut gevşek, kalçalardan yukarısı serbest hareket edecek ve kolayca bükülebilecek şekilde 
bulunur. Çabuk yorulmamak için balta iki el ile kullanılır. Çalışırken sağ el önde olduğuna göre 
sol ayak biraz ilerde bulunur. 
Sol el ile sapın ucuna yakın sağ el ise sapın ortasına yakın bulunur. Sonra balta omuz üzerine 
kaldırılır. İleriye doğru savrulacağı zaman sağ el geriye doğru kaldırılır. Balta ağaca vurulduğu 
zaman her iki elde birbirine yaklaşır. Sol el baltaya istikamet vererek kesme işi devam eder 
L.2 )Kazma:Tıkma ve sert toprağa kazma işlerinde kullanılan bir tahrip vasıtasıdır. Sapı sağ 
omuz istikametinde, sağ el alttan tutmak suretiyle sivrisi arkaya, geniş ağız tarafı ileriye olmak 
üzere bir er tarafından taşınır.                                                  
L.3 )Baltalı Kazma   (TS 748/3) Bir tarafı balta ve diğer tarafı kazma şeklinde saplı bir alettir. 

Hem balta ve hem de kazma vazifesi görmesi itibariyle çok faydalıdır.                                                       
L.3-a )Kürek :Toprak ve diğer malzemelerin bir yerden diğer bir yere atılması, yangın yerlerinde 

ve kurtarma işlerinde enkaz kaldırılması, orman yangınlarında toprak atılması işlerinde kullanı-
lır.Kullanma maksadına göre muhtelif tipleri vardır. (D) saplı ve uzun saplı olmak üzere iki çeşidi 
kullanılmaktadır.(D) saplı kürek hafif işler ile sert toprağı kazmak için yapılmıştır. Sapının boyu 
90 cm. kadardır, üst kısmından sapı iyi tutabilmek için kısa tahtadan (D) kısmı vardır.Uzun saplı 
kürek yukarıda kaydolunan işlerde çukur kazılması gibi ağır işlerde kullanılmak üzere yapılmıştır. 
Sap 1,50 metre boyunda ve yuvarlaktırToprak işlerinde kullanılmak için toprağa batırılır, lüzum 
görülürse arka kısmından ayakla basılır. Sapından aşağı doğru bastırılmak ve biraz geri 
çekilmek suretiyle toprak gevşetilir.Bir el sapın alt kısmından ve diğer elde üst kısmından tutar. 
Öndeki el yukarı, arkadaki el aşağı bastırmak suretiyle kaldırılır ve normal seviyeye gelince 
toprak lüzum görülen tarafa atılır. Toprağı atmak için küreğe savurma hareketi vermek en iyisidir. 
Kürek hiç bir zaman manivela gibi. kullanılamaz. Kullanılırsa ya sapı kırılır veya ağzı eğilir. 
L.3-b )Kazmalı Kürek :Hem kazma hem de kürek görevi yapmak üzere kullanılan araçtır. 

Genellikle dar yerlerde  enkaz kaldırma ve yanıcı maddelerin ayrılması işlerinde kullanılır. 
Kazma ve kürek kısmı olmak üzere iki ana bölümden meydana gelir.                                                                         
Şekil:37 
L.3-c )Kanca:Yangınlarda belirli mesafelerden baca yakma, enkaz çekme ve benzeri işlerde 

kullanılır. İki kişi tarafından kullanılır. Sapı yukarıya, kanca kısmı yere bakmak üzere bir kişi 
tarafından taşınır. Kancalar sap ve kanca kısmı olmak üzere iki kısımdan meydana gelmiş lerdir. 
Kancanın bağlantı kısmı 25 cm. uzunluğu 140 cm. kıvrık ucunun genişliği 15 cm. derinliği 12 
cm.dir. Sap ise fırınlanmış gürgenden olup 4. metre uzunluğundadır.  
 
L.4-Küskü Demiri:Yangınlarda demir kapı, büyük asma kilit ve kepenk kilitlerini kırarak açma, 

taş ve beton delme işlerinde kullanılır. Demirden yapılmış olup bir tarafı sivri ve diğer tarafı 
yassıdır. Boyu 1,5-2 metre uzunluğundadır. Bir kişi tarafından kullanılır. 
L.5 ) Manivela:Ağır taş ve beton parçalarını kaldırmak için kullanılır. 1,5-2 metre uzunluğunda  
demirden yapılmış olup ucu yassı ve keskindir. Bir er tarafından istenilen yere götürülebilir. 
L.6 )Varyoz:Beton ve taş duvarların yıkımı ve benzeri işlerde kullanılan bir araçtır. Sap ve başlık 
kısmı olmak üzere iki bölümden yapılmıştır. Yaklaşık 6 kg. ağırlığında çelikten veya sert 
madenlerden yapılan başlık kısmı ile fırınlanmış gürgenden 80 cm.lik sap kısmı kullanmada 
kolaylık sağlayacak niteliktedir. 
Gelberi:Bir cismi uzaktan çekmek için kullanılır. 3 metre uzunluğunda sapa takılmış bahçe 

çapasına benzer bir araçtır. Yakınına sokulması tehlikeli olan yerlerde kalmış cisimleri kolaylıkla 
çekmeğe yarar. 
L.7 ) İzoleli Pense:Elektrik akımı bulunan kopmuş tellerin tutulması veya kesilmesi için sapları 
izole edilmiş penselerdir. Genellikle 250-500 Volt ceryana dayanaklıdır. Yüksek voltajlı elektrik 
hatlarında kullanılmamalıdır.  
L.8 ) Lastik Eldiven :Kauçuk veya lastikten yapılan ve elektrik akımını geçirmeyen eldivenlerdir. 

Yapıldığı malzemenin cinsine göre çeşitli voltlara karşı dayanıklı olanları mevcuttur.   (18.000-
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30.000-50.000 vb.) Genellikle yangın yerlerinde bina içerisindeki kofra ve tevzi Tablosundaki 
elektrik sigorta buşonlarının çıkartılmasında ve kopmuş tesisatın  
L.9 ) Su anahtarı:Su ve hava gazı vanalarının kapatılmasında kullanılan dişli sistemi ile çalışan 

anahtarlardır. Genellikle İngiliz anahtarı diye de adlandırılırlar. 
L.10 ) Tel Makası:Genellikle kurtarma hizmetlerinde kullanılırlar. Çöküntü ve yıkıntı altında 

kalanların kurtarılmasında beton kırıklarının aralarındaki demir çubukları kesmede kullanılırlar. 
Sert madenden yapılmıştır 
L.11 )Dirgen:Ahşap, saman ve orman yangınlarında yanıcı maddeyi dağıtmak amacıyla 
kullanılırlar. Ahşap bir sap, ucunda demirden üç veya dört dişlidir.                                                                                 
L.12 )Ağaç Manivela :2-2,5 metre uzunluğunda uç kısmı eğri olarak demirden yapılmış sap 
kısmı ahşap olan maniveladır. Uzaktan çekme ve kaldırma işlerinde kullanılır.                        
Şekil:47 
L.13 )Tarha :Orman yangınlarında dal ve fundalıkları kesmede kullanılan bu tür araçlar yarımay 

şeklinde bir ağzı keskin başlık kısmı ile 25-30 cm uzunluğunda ahşap veya metal saptan 
meydana gelmiştir.  
L.14 ) Hızar :Ahşap aksamın kesilmesinde kullanılan araçlardır. El ile kullanılanları olduğu gibi 
motorlu olanları da mevcuttur. Motorlu olanları daha çok orman yangınlarında kullanılırlar. Bir ve 
iki kişi ile de kullanılabilir şekilde olanları mevcuttur.                                                                      
L.15 ) Demir Kesme Makinesi:Motorla çalışan ve yukarıda bahsedilen motorlu ağaç kesme 

makinesinin hemen hemen aynısıdır. Ancak kesici kasımları farklıdır. Demir kesme makinesinde 
yuvarlak şekilde bir taş bulunur, kesme işi bu taş sayesinde yapılır. Enkaz da demir bağlantıları 
kesmede kullanılır. Motorla çalıştıklarından çabuk ve az emek sarfıyla istenilen amaca 
ulaşılabilir. Şekil:50 
L.16 ) Aspiratör :Duman ve zehirli gaz dolu kapalı mahallerdeki yangınlara müdahale edebilmek 
için içerideki duman ve gazı dışarıya atmaya yarayan araçlardır. Kurtarma ve tahrip araçlarında 
bulunurlar. 
L.17 ) Tahrip Halatı :Büyük yangınlarda ahşap binaları, yıkılmaya yüz tutmuş duvar ve bacaları 

yıkmak için kullanılan halatlardır. Keten halatın uç tarafında 10 metre kadar zinciri bulunur. 
Zincirin ucunda ise bağlantı kancası bulunur. 
L.18 Hortum ipi:Yüksek yerlerde yangın söndürme çalışmaları yapan itfaiyecilerin aşağıdan 
hortum ve diğer malzemeyi alabilmelerini sağlayan iptir. İtfaiye erinin beline bağlı olarak bulunur. 
L.19 ) Elektrikli el feneri : Elektriği kesilmiş veya duman dolu yerlerde yapılacak çalışmalarda 
aydınlatmayı sağlayan pille çalışan araçlardır. 

   M- CAN KURTARMADA KULLANILAN MALZEMELER 
Gerek itfaiyecilerin yangın söndürme faaliyetlerinde can güvenliklerinin sağlanması gerekse 
yangında mahsur kalanların hayatlarının kurtarılması için kullanılan araç, gereç ve malzemeye 
CAN KURTARMA TAKIMLARI denilmektedir. 
Bu takımlar; 
M .1 ) Can Kurtarma İpleri: Lanscı (Borucu) erlerin yüksek binalarda söndürme faaliyetlerini 

sürdürürken kaçma yollarının kesildiği ve başkaca kaçacak yol kalmadığı zaman kullanacakları 
iptir.(Şekil-53)500 kg. ağırlığa dayanıklı 1.5 cm kuturunda ve 25 metre uzunluğunda katan veya 
dayanıklı naylondan imal edilmişlerdir. İp kullanılırken karabinalı ucu 200 kg. ağırlığı çekebilecek 
bir yere bağlanır. Diğer ucu itfaiyecinin emniyet kemerindeki karabinadan geçirilir ve sağ elle üst 
taraftaki sol el ile alt taraftan tutularak yavaş yavaş aşağıya inilir. 
M.2 ) Libaratör:Sanayide, gemicilikte, dağcılıkta ve birçok iş kolunda kullanılan, inişi otomatik 
olarak frenleyen araçtır. Araç üç ana kısImdan meydana gelmiştir. 
M.2-a ) Mekanizma kısmı:75-150 kg.lık ağırlıklar için saniyede 75 cm iniş hızı bağlayan 
muhtelif dişli kombinezonlarından  meydana gelmiş bir mekanizmadır. 
M.2-b ) Halat Kısmı :Mekanizmadan geçen dışı naylon iplik izoleli iki ton kapasiteli çelik örgütlü 
teldir. Çelik halatın bir ucunda kemere takılması için karabina veya çelik bir halka mevcuttur. 
Uzunluğu ise kullanılma amacına uygun olarak değişebilmekle beraber ortalama 25 metrelik 
olanları daha çok kullanılmaktadır. 
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M.2-c ) Kemer Kısmı:Çelik halatın alt ucuna takılan biri bacak aralarından geçecek diğeri koltuk 

altlarından geçecek birbirleri ile bir noktada irtibatlıdır. 
Libaratörün kullanılması için balkon ve pencere gibi dış cephelere açık bina kısımlarına 
takılabilecek ve en az 200 kg.lık taşıyabilecek bir çengel monte edilmesi gerekmektedir. Böyle 
bir mekanizma yok ise aleti aynı kuvvete dayanabilecek şekilde kalın bir ip veya çelik halatla 
bağlamak gerekmektedir.  
M.3 ) Emniyet Kemeri:İtfaiye personelinin kullandığı üst katlardan inmede ve el feneri, el 

baltası, hortum ipi gibi, gerekli malzemelerin üzerine takıldığı bele bağlanan kemerlerdir. Kemer 
5 cm. genişliğinde 70 cm uzunluğunda 500 kg.lık ağırlığı çekebilecek şekilde çift kat ketenden 
yapılmıştır. Kemerin ayarlanabilmesi için uç kısmında sürgülü toka ile meşin kayışlara mevcuttur. 
Kemerin üst kısmında iniş ve çıkışlarda ip ile bağlantıyı sağlayan ve meşin parça ile takviye 
edilmiş bir karabina bulunur. Bu karabinanın taşıma kapasitesi kemerinki ile aynıdır. Ayrıca 
kemerin karabinaya göre ters tarafında gerekli araç, gereç ve malzemeyi takmaya yarayan 3-5 
çengel bulunmaktadır. 
M.4 ) Can Kurtarma Kemeri: Üst katlarda mahsur kalmış veya bodrum katlarında veya 

kuyularda mahsur kalmışların aşağıya indirilmesinde veya yukarıya çıkartılmasında kazazedeye 
tatbik edilen bir kemerdir. Libaratörde bahsettiğimiz gibi bir kemerdir. Çeşitli şekilleri olmakla 
beraber bacak ve koltuk altlarından geçenleri daha emniyetli ve kullanışlıdır. 250-500 kg yük 
taşıyabilme kapasitesine sahip olmaları gereklidir.  
M.5 ) Merdiven:Yangın söndürme ve can kurtarma faaliyetlerinde merdivenlerin önemi büyüktür, 
bundan dolayı çeşitli amaçlar için çok çeşitlileri yapılmıştır. Bu merdivenlerde emniyetli şekilde 
çalışılabilmesi özelliklerinin ve uzunluklarıyla ilgili olarak dayandıkları satıh ile ayakları arasındaki 
mesafenin  (duvar ile meydana getirdiği açı) ne olacağının iyi bilinmesine bağlıdır. Aşağıda bu 
mesafeleri gösterir çizelge verilmiştir. 
                       Merdivenin binadan 
Merdiven uzunluğu:  uzaklığı. (Yerde)  :   Kaç metreye ulaşacağı: 
3  Metre                              1.2  Metre                                   2.7  Metre  
6                                         1.8     “                                       5.7       “ 
9      “                   2.4     “                                            8.7       “     
12    “                   3        “                                       1.4       “        
15    “                                  3.6     “                                           14          “ 
Bu mesafeler merdivenin yaklaşık olarak dayandığı duvar ile 25 cm.lik açı yapmasını sağlar. Açı 
fazla olursa merdivenin esnemesi, az olursa diklikten dolayı çıkılıp inilmesi zorlaşır. 
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çeşitli amaçlar için bir çok merdiven türü geliştirilmiştir. Biz itfaiye 
teşkilatlarında bulunan tiplerini aşağıda açıklayacağız. 
M.5-a ) Geçmeli Merdiven : Fırınlanmış gürgenden veya ıhlamur ağacından yapılmış iki veya 
üç parçadan meydana gelmiştir. Bu parçalar birbirlerine geçirilmek suretiyle kullanılır.   
Alt Merdiven :Diğer merdivenlerden daha geniş olanıdır. 

 Boyu                 :  225 cm. 

 Ayaklar arasındaki mesafe                :  30.5 cm. 

  Basamak Kalınlığı            : 2.5 X 3.5 cm. 

  Basamakla arası mesafe (içten içe)                : 24.5 cm. 

  Basamak sayısı               :  8 

  Ayak Ölçüleri               :  2.5 X 5.5 cm.   
Merdivenin en üst basamağının hizasında demir tırnaklar vardır. Bu tırnaklar üste takılan 
merdivenin arkaya kaymasını önlemek içindir. 
Üst Merdiven:Bu merdivenin özellikleri alt merdivenin özelliklerinin aynısıdır. Ancak ilk basamak 

hizasında merdivenin diğer merdivene takılmasını sağlayan 18 cm. yüksekliğinde mahmuzlar 
vardır. Ayrıca ayaklar arası genişlik istenince 24 cm.dir. Her iki merdivenin ayak kısımlarında 
(merdiven kurulduğu zaman iç kısma gelecek şekilde) boydan boya 1 cm. çevreli çelik halat 
konulmaktadır. Bu halat her 20 cm.de bir çatal çivi ile merdivene tutturulmuştur. 
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Bundan başka her iki merdivenin ilk beşinci ve sonuncu basamakları altından (bir başı çivili diğer 
ucu somunlu) birer demir çubuk geçmektedir.Merdiven kullanılırken üzerinde bir kişiden fazla 
personelin bulunmamasına dikkat edilmelidir. 
M.5-b ) Kancalı Merdiven :Kancalı, çift kancalı, amir kumanda gibi çeşitleri olan kancalı 
merdivenlerin ortak özellikleri yan payandalarının üst kısımlarında merdivenin kullanma sathına 
takılmasına sağlayan madeni kancalar bulunmasıdır. Bu kancalar yarım ay şeklinde veya dişler 
şeklinde olabilir. Bazı merdivenlerde her iki tür diş şekli de kullanılır. Bu merdivenlerin boyları 4-
5-6 metre olabilir. Ancak uzunlukları arttıkça dayanıklı maddelerden (madeni) yapılmalıdır. Uzun 
merdivenlerin ortadan katlanabilir olmaları yararlıdır. Şekilde kancalı merdivenlerden bir kaçınI 
görmekteyiz. 
M.5 –c ) Sürgülü Merdiven: Her  biri 5-6 metre boyunda genellikle metalden yapılmış üst üste iki 

merdivendir. Her iki merdiven açıldığında 10-12 metre uzunluğuna erişebilir. Merdivenin komple 
ağırlığı 45-50 kg.dır. 
Alt merdivenin ayakları arasındaki genişlik 45 cm, üzerine lastik geçirilmiş basamakları 
arasındaki genişlik 23 cm.dir. Alt merdivende üst merdivenin hareketini sağlayacak ip ile 
kumandalı bir makara ile üst merdivenin tespit edilmesini sağlayan kanca tertibatı vardır. 
Üst merdivenin genişliği 35 cm. olup basamaklar arası genişliği 23 cm.dir ve üst kısımda duvara 
dayandığı yerde rahat hareketini sağlayacak 10 cm. çaplı tekerlekler bulunmaktadır. 
Merdiven açılmak istenildiğinde bir ucu üst merdivenin alt basamağına bağlı olarak alt 
merdivendeki mekanizmadan geçirilen ip çekilmek suretiyle merdiven açılır istenilen yükseklik 
elde edildiğinde tespit kancası otomatik olarak kilitlenir. Şayet otomatikte kilitlenme olmazsa 
kancaya bağlı ip çekilmek suretiyle kilitlenir. Merdivenin açılması ve kurulmasında 3 kişiye ihtiyaç 
vardır 
M.5-d ) Halat ve Tel Merdiven (Çarmık Merdiven): 20-25metre uzunluğunda iki kalın çelik tel 
veya kendir halatın aralarına basamak koyulması suretiyle yapılmışlardır. Kenarları oluşturan 
halatlar azami 2 cm. çapında basamak uzunlukları 25 cm.dir. Basamaklar emniyeti sağlamak 
amacıyla kenar halatlarından 2’şer cm. dışarı çıkmaktadır. ( 
Kullanılacakları zaman merdivenin üst ucunda bulunan demir bileziklerden 1,5-2 metre boyunda 
demir boru geçirilerek pencereye kapının iç kısmına geçirilir ve aşağıya sallandırılır. Merdivenin 
alt uçları inmede sallantıyı önlemek için bir yere tespit edilir. Şayet tespit imkanı yok ise inerken 
dikkatli davranmak gerekir 
M.5-e ) Otomatik Merdiven:Önceki konularda geniş bilgi verilmiştir. Hangi tür merdiven olursa olsun, 

merdivene çıkılıp inilirken ve üzerinde çalışılırken çok dikkatli davranmak gerekmektedir.Merdivene 

çıkılırken hangi ayağını ilk basamağa basmışsa o taraftaki kol ile göğüs hizasına gelen basamak 

tutulmalıdır. 
M.6 )Yanmaz Elbiseler :Yangın  söndürme personelinin, ateş  içinde  mahsur  kalmışların 
yüksek ısı ve alevli akaryakıt yangınlarıyla uçak yangınlarının söndürülmesi alışmalarında ısı ve 
alevden korunması için giydiği elbiselerdir.  

Bu tip elbiseler 700 C o – 1000 Co  ısıya  dayanaklı  çeşitli  malzemelerden  yapılmaktadır. 
Bu malzemelerin başında amyant ve cam elyafından dokumalar gelmektedir. Cam elyafından 
imal edilen elbiselerin üst yüzlerine ince tabaka halinde alüminyum kaplama yapılmış çeşitleri de 
mevcuttur.              
Yanmaz elbiseden komple giyilen tulum halinde olabileceği gibi başlık, ceket, pantolon, eldiven 
olarak ayrı ayrı yapılmaktadır. Elbiseler ve başlık hava cihazının elbisenin altından 
kullanılmasına imkan verecek genişlikte olmalıdır. Tulum halinde olanlar daha muhafazalı 
olmasına rağmen giyilmesi esnasında yardımcıya gerek duyulmakta ve herhangi bir yerinde 
meydana gelen arızasının tüm elbisenin elden çıkmasına neden olmaktadır. Ayrı parçalardan 
oluşan elbiseler tulum halinde olanlardan daha kullanılışlıdır. 
Elbiseler kullanıldıktan sonra mutlaka bakıma alınmalıdır. Alüminyum kaplı yapılmış elbiseler 
katlanmamalı askıda muhafaza edilmelidir. 
M.7 )Maskeler:Yangın personelinin duman ve zehirli gaz dolu yerlerde yüzünü, gözünü ve 
solunum yollarını koruyan bu maddelerle kirlenmiş havayı temizleyerek solunum yollarına sevk 
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eden donatımdır.Maskeler esas olarak üç ana kısımdan oluşmaktadır: Bunlar başlık kısmı, 
süzgeç kısmı, ayarlanabilir kayış kısmıdır. 
M.7-a ) Başlık kısmı;Kalıplanmış kauçuk veya lastik tabakalı kumaştan yapılmışlardır. Başlık 
kısmının göz kısımları Triplex camlıdır. (ısıya dayanıklı, kırılmaz ve çatlamaz) Her iki alt yanında 
solunan havanın tahliyesi için siboplar vardır. Havanın alınabilmesi için süzgecin takılacağı yivli 
bir delik bulunmaktadır. Başlığın başa tam oturması için üst kısmında ayarlanabilir kayışlar 
mevcuttur. (ayarlanabilecek kayışlar üçüncü maddede açıklanmıştır 
M.7-b )Süzgeç Kısmı :İçerisinden geçen kirli havayı temizleyerek solunacak nitelikte havaya 
dönüştürür. Üç kısımdan oluşurlar, bunlar; hava giriş ve çıkış delikleri, katı maddelerin tutulduğu 
mekanik süzgeç zehirli gazların buharını absorbe eden tertiplerini bozan kimyasal bir süzgeçten 
ibarettir. Süzgeçler her gaz için değişik olarak imal edildiğinden (boğucu, kusturucu, göz 
yaşartıcı, karbondioksitli, karbonmonoksitli vs.) maskeye uygun olanı takılarak kullanılmalıdır. 
Harp gazlarına karşı kullanılan süzgeçler karbondioksit ve karbonmonoksit için kullanılmazlar. 
Süzgeçler genel olarak orjinal ambalajından çıkarılır, kullanıldıktan sonra ikinci kez 
kullanılmamaları faydalıdır. Ancak ambalajından çıkarıldıktan sonra kullanılmazlarsa rutubetsiz 
ortamda en fazla bir ay saklanabilirler. 
M.7-c )Ayarlanabilir Kayış Kısmı:Her tip maskede olmamakla beraber genellikle yurtdışından 
ithal edilen maskelerle yurtiçinde imal edilen toz maskelerinin başlık kısımlarına bağlı olarak 
bulunan ayarlanabilir kayışlardır. 
Bu kayışlar keten veya naylon karışımı iplikten yapılmıştır. Ayarlanabilir toka sayesinden başa 
uygunluğu sağlanarak kullanılır. 
M.8 )-Hava Cihazı : Havasız  veya  zehirli  gaz  ve  duman  dolu  yerlerde çalışan personelin bu 
ortamla ilişkisini keserek belirli süre hava sağlayan cihazlardır.  

Cihaz altı ana parçadan meydana gelmiştir. Bu parçalar; 
 Hava tüpü basınç monometresi (basınç ayar valfı) 
  Hava tüpü çantası ve kayışı, 
  Açma valfı, 
  Hortum, 
  Hava alma ve verme subabı, 
  Maskedir. 
Hava tüpü 1200 litre hava kapasiteli 207 bar, 3000 psi=204 atmosfer basıncına dayanıklıdır. 
Cihazın kullanma süresi 30 dakikadır. Cihazın dolu ağırlığı 9,7 kg.dır. Boyu 63,5 cm. Eni 14 
cm.dir.Cihaz takma kayışlarından monometre kısmı aşağıya gelecek şekilde omuzlardan 
geçirilerek sırta takılır. Maske kayışları ayarlanır. 1 nolu basınç valfı açıldıktan sonra maske başa 
geçirilir ve 3 nolu açma valfı açılarak maskeye hava gelmesi sağlanır. 
Atlama  Çarşafı : Otomatik  merdivenlerin  bulunmadığı  zamanlarda  üst  katlardan   can 
kurtarma faaliyetlerinde  kullanılan  atlama  çarşafları  bugün  için  kullanımları  her ne kadar 
ikinci plana düşmüşse de otomatik merdiveni bulunmayan yerlerde yine kullanılan malzeme- ler 
dendir. 

Atlama çarşafları çeşitli büyüklüklerde olmakla birlikte en uygun olanı 4X4 metre ebadında 
branda bezinden imal edilenleridir. 
Atlama çarşafının kenarlarında 26-30 adet tutma kulpu bulunur. Çarşafın dayanıklılığını arttırmak 
için karşılıklı kulplar arasına meşin şeritler dikilmiştir. Ayrıca çarşafın etrafına 15 cm. ebadında 
meşin geçirilmiştir 
Atlama çarşafının kullanılmasında 26-30 personele ihtiyaç bulunduğundan, her zaman yangın 
yerinde bu kadar personel bulmak mümkün değildir. Bundan başka çarşafa atlama özel bir 
eğitimi gerektirdiğinden istenilen şekilde atlanılmaması halinde bel ve ayak kemiklerinin kırılması 
gibi tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Bunlardan dolayı otomatik merdiven bulunan yerlerde 
kullanılmaması gerekir. 
Çarşafla kurtarma 2-3 katlı binalarda yapılmalıdır. Daha yüksek binalarda tehlike oranı       
artmaktadır.                                                                                                                                             
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M.9 )Manika :Yüksek binalardan can kurtarma faaliyetlerinde kullanılan atlama çarşafına 

nazaran daha emniyetlidirler. 25 metre boyunda bir kenarı 90-100 cm. genişliğinde 4 köşeli 
branda bezinden yapılmış boru şeklindedir. 
Brandaların ağız   kısmındaki  iki  kenarına 12 cm. çaplı gürgen  ağaç  geçirilmiştir.  Açıldığı 
zaman  kapanmasını önlemek  amacıyla iki ağacı birleştiren ortadan  bükülmeli demir istinat 
çubukları bulunur. 

Brandanın  alt  kısmına  doğru  18  ve  22 ’ inci  metrelerinde  içeriden  çıkılacak   şekilde 
pencereler  bulunmaktadır . Bu  pencereler  hizasında  açılmayı temin  eden 4  adet  kulp 
mevcuttur. 

Manika kullanılırken ağaçlar açılarak pencere kapı vs. yerlere iyice yerleştirilir. Manika 50-60 
derecelik bir açı yaptırılacak şekilde ayarlanır. 
Aşağıya kayacak şahsın manikaya baş aşağı ayakları yukarı gelecek şekilde sırt üstü yatarak 
girmesi ve kayması gerekir. Aşağıda kulplardan tutan dört personel yukarıdan kendi ağırlığı ile 
kayarak gelen şahsın başını yere vurmaması için dikkatle takip ederek yaralıyı pencereden 
dışarıya alırlar. 
Manika kurulurken ve kullanılırken verilecek açının önemi büyüktür. Açı az olursa manika dik 
olacağından kayma hızlı olur. İnmekte olan insanın tutulması zorlaşır. Açı büyük olursa kayma 
çok yavaş olacağından hem zaman kaybı hem de inen şahsın paniğe kapılması söz konusu 
olacaktır. 
Manika kullanılırken daima içinde bir kişi olmasına dikkat edilmeli bir kişi dışarı çıkmadan diğeri 
aşağıya bırakılmamadır. 
M.10 )Kurtarma Tüneli: Bütün binalar diğer önlemlerin yanısıra ciddi yangın durumlarında 
kullanılabilecek yangın çıkışlarına mutlaka sahip olmalıdır. 
Kurtarma tüneli, çok etkili bir kurtarma sistemidir. Dakikada 30 kişiyi herhangi bir kattan 
güvenliğe ulaştırma kapasitesindedir. (Yani 2 sn.de 1 kişi) 
Sistem, çocukların, özürlülerin, yaralıların, soğukkanlı olmayanların, hatta sedyeye bağlı 
olanların bile yangın alanından çabuk ve emniyetle kurtarılmasını sağlar. 
Tünel üç kattan oluşur. Her birinin özel fonksiyonları vardır. Kurtarma tüneli; içinde kaymakta 
olanları ısı ve dumandan korur. İç kattaki malzeme, düşen insanın derisinin zedelenmesini önler. 
Bir kez tünelin içine girildikten sonra uzaklaşma ve en alt kata ulaşma garanti altındadır. 
Düşüş hızı, tünele baskı yapan kol ve bacakların az veya çok çalışmasıyla kontrol edilir. 
Özürlü, bilinçsiz veya çok asabi insanlar tehlikesizce inebilir. Çünkü; kurtarma tünelinin değişik 
tipleri düşüş hızını bireyden bağımsız olarak kontrol eder. 
Tünel katlarının her birinin özel fonksiyonları var demiştik. Bunlar; 
M.10-a ) DIŞ TÜNEL: ”KORUYUCU KAT” Fiberglas materyalden yapılan bu kat, ısıya ve ateşe 

karşı koruyucu kalkandır. 
M.10-b )ORTA TÜNEL: ”FRENLEME KATI” Elastiki malzemesi hızı ayarlar ve güvenli olmasını 

sağlar.  
M.10-c 9) İÇ TÜNEL: ”SÜRTÜNME KATI” Gerilme kuvveti çeliğin on katı ve çok düşük sürtünme 

katsayısı olan bu kat, sürtünmekten kaynaklanan yanmaları ve yaralanmaları önleyen KEVLAR 
maddesinden yapılmıştır. 

Sürtünme katının yapıldığı elyaf 10 ton çekmeye dayanabilmektedir. 
Kurtulacak olanlar tek tek tünele girer, yavaşça dibe doğru kayarlar. Düşüş hızı, dirsek ve dizleri 
kanala bastırarak ayarlanır. Çocuklar, yaşlılar ve hastalar; sağlam ve yetişkin insanların 
yardımıyla kayabilirler. Tünelden kaymak için ön eğitim veya alıştırma gerekli değildir. 
Kaçan insanların üst kata çıkıp oradan kurtarma tüneline girmeleri gerekmez. Çok girişli tünel 
sistemleri her kattan girişi sağlar. Kaymakta olanın inişi kanalın geçici olarak bükülmesiyle 
kolayca durdurulabilir. 
Tünel katları beyaz maddelerden yapıldığından ışığın içeriye girmesine izin verir. Duman, kapalı 
bir sistem olan tünelde sorun olmaz. 
 
 TÜNELİN MONTAJI: Dışardan kullanılan kurtarma tünelleri uygulama yapılacak binanın 

bağlantı özelliklerine göre, metalik yapısı ve teknik özellikleri göz önünde tutularak kurulur. 
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Üç montaj tekniği vardır; 
 İç: Tünel binanın içindeki havalandırma boşluğuna sabit olarak monte edilir. 
 Dış: Tünel, damın üzerine, pencere veya balkon dışındaki bir taşıyıcı üzerine bırakılır ve 

 tünel açılır, artık doğrudan doğruya kullanmak için hazır. 
   Seyyar: Tünel itfaiye tarafından kullanılır. Yangın aracının hidrolik merdivenine monte edilir. 

Tehlike içindekiler, tünelden güvenli bir şekilde indirilirler. 
Özel Montajlar, petrol donanımlarında, yolcu gemilerinde ve maden operasyonlarında uygulanır. 
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ 
 Kurtarma Oranı:2 Saniyede 1 kişi. 
 Yangın ekipmanlarının ulaşamadığı yükseklikte hizmet. 
  Genç ve yaşlı, hasta ve özürlüler için en basit kurtarma yöntemi. 
  Bilinçsiz ve sedyeye bağımlı olanlar için de kullanılabilen bir yöntem. 
  Bina içinde ve bina dışında seyyar kullanım. 
  Yüksek binalar için çok girişli sistem. 
  800 Co sıcaklığa dayanıklılık. 
  Tünele duman girmez. 
  Su hiçbir şekilde sürtünmeyi ve tünelin fonksiyonlarını etkilemez.  
  Kaynar suya karşı dayanıklılık. 
M.11 )- Sedyeler: Vücudunda  çeşitli  yaraları  bulunan ve  yatarak  taşınmaları  gerekli görülen 

yaralı ve hastaların bulunduğu yerlerden  yaralı toplama yerlerine veya ambulans  yükleme 
noktalarına  götürmek  için  kullanılan  en uygun  vasıtalardır. Sivil  Savunma  hizmetlerinde 
kullanılan sedyeler standart tip sedyelerdir. Bunun yanında emprovize sedye olarak meyda -na 
getirilmiş sedyelerde acil durumlarda kullanılır. 

M.12 )İlkyardım Çantası : İtfaiye teşkilatında yangın söndürme faaliyetleri yürütülürken gerek 
yangın söndürme sırasında ekip personeline, gerekse yangın yerinde bulunan yaralılara acil 
ilkyardımın  yapılabilmesi için , Afetlerde ,  kazalarda ve yangınlarda kurtarma faaliyetlerinin 
yürütülmesi sırasında gerek ekip personeline , gerekse olay yerinde bulunan kazazede veya 
afetzedelere acil  ilkyardım  yapılabilmesi için bulunması gereken en önemli malzemelerden biri 
de ilkyardım çantasıdır. 

Bu çantanın içinde bulunması gereken malzemeler şunlardır: 
 Üçgen sargı bezi.     (6 adet) 
  Sargı bezi (büyük) (3   “  ) 
  Matara (1   “  ) 
  Turnike ağacı (1   “  ) 
  Çengelli iğne (20  “ ) 
  Yaralı etiketi (20  “ ) 
  Cebire (atel) (Çeşitli boyda) 
  Makas (1   “  ) 
  Flaster (1   “  ) 
  Gazlı bez (1 paket) 
  Amonyak ruhu (1 şişe) 
  Tuz (Yeteri kadar) 
  Yanıklara karşı kullanılan pomat 
8-İTFAİYEDE HABERLEŞME. 
A- ETKİN BİR HABERLEŞME SİSTEMİNİN KURULMASI: 
Etkin ve iyi işleyen bir haberleşme sistemi olmayan itfaiye teşkilatlarında yangının haber 
alınması, gerekli ikazın verilmesi, yollarda ve yangın yerinde komuta faaliyetleri aksayacağından,  
yangına zamanında ve gerektiği şekilde müdahale edilemeyecektir. Bu durum ise itfaiyenin 
temel kuruluş amacına uygun olmayacaktır. 
Kelime olarak “Haber”, “Olmuş ya da olacak bir olay ile ilgili bilgi” anlamındadır. “Haberleşme” ise 
“Karşılıklı haber alıp verme” anlamında kullanılmaktadır. Yani, “Haberleşme” kelimesi, karşılıklı 
bilgi iletişimi kavramını tanımlamaktadır. Karşılıklı bilgi alıp verebilmenin ön koşulu gerek bilgiyi 
gönderenin, gerekse de bilgiyi alanın, kullanılan işaretlerin ne anlama geldiğini, hangi kavramı 
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tanımladığını bilmeleridir. Örneğin; haber gönderen mors işaretlerini kullanıyor ve haber alan 
tarafta bunu bilmiyorsa, haberleşme mümkün olmayacaktır veya haber veren kısa düdük sesiyle 
“tehlike” ikazını anlatmak istiyor, fakat diğer tarafta kısa düdük sesini “toplan” ikazı olarak 
yorumluyor ise yine bir doğru haberleşmeden bahsedebilmek olanaksızdır. 
Haber veren ve alan tarafın birbirini anlayabilmesi “aynı haberleşme işaretlerini” kullanıyor 
olmaları ile mümkündür. Bir başka deyişle haber alan ve veren taraf aynı sistemi kabulleniyor ve 
kullanıyor olmalıdır. 
İtfaiye görevi gereği; doğru, güvenilir, seri ve etkin haber sağlayabilecek standart bir 
“Haberleşme Sistemi” ihtiyacındadır. 
Gerek dersimiz, gerekse de kısa ve özet bir kaynak olarak kabul edilebilecek elinizde  ders notu 
“İtfaiyede Haberleşme” konusuna getirdiği yaklaşımıyla “İtfaiye Haberleşme Sistemi”nin 
kurulmasının zorunluluğunu gerekçelendirerek haberleşme araç ve sistemleri hakkında genel bir 
temel bilgi verebilmeyi amaçlamaktadır. 
A.1) İTFAİYEDE  KULLANILABİLECEK HABERLEŞME ARAÇLARI : 
İtfaiyenin yararlanabileceği haberleşme araçlarını aşağıdaki şemadaki gibi gruplandırabiliriz.  
 
                             İTFAİYE İÇİN HABERLEŞME ARAÇLARI 

 
 
Elektrikli Ortamda İletişim                                                Ses, Işık vs. İşaretler Yapılmasını           
  Sağlayan Araçlar                                                           Sağlayan  Mekanik Araçlar           
                                                                                       
 
          Telefon 
          Telsiz  Ses İşareti Sağlayan Araçlar                                                                                                                                         
          Faximili 
          Telex    Düdük                        
          E-mail    Çan-Siren 
 
    Ses Yönlendiren ve Yükselen Araçlar 
 
  Megefon 
  Amflikatörlü Hoparlör Sistemi 
 
 İşaret Vermeye Yarayan Uzuvlar 
 
 Işık Sağlayan Araçlar 
 
  Fener 
  İşaret Fişekleri 

 
A.1-a )-Elektrikli Ortamda İletişim Sağlayan Araçlar :Bu araçların tümü kelime yada diğer 
işaretleri insanın beş duyusuyla algılayamayacağı elektrikli araçlarca işaretlere çevirerek 
göndermeye yararlar. Kuşkusuz alıcı tarafta da gönderilen işaretleri yine anlaşılabilir kelime ya 
da diğer işaretlere çevirecek gönderici aracın bir benzeri alıcı araç olması gereklidir. 
Telefon: Telefon tel irtibatı ile elektrikli ortamda haberleşme sağlayan bir araçtır. İtfaiyede 
kullanılma alanı; 
 Yangın ve sair tehlike haberlerinin alınması, 
  İç ve dış idari haberleşme, 
  Olağan ve olağanüstü halde raporların gönderilmesi ve alınması, 
olarak sıralanabilir. 
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Telsiz:Tel irtibatına gerek olmaksızın elektrikli ortamda haberleşme sağlayan bir araçtır. Bu 

nedenle, telefona nazaran çoğu durumda daha kolay ve çabuk haberleşme sağlayabilir. Bu 
aracında kullanım alanı telefon için sayılanlarla genelde aynıdır. 
Faximil:Bu araç, telli ya da telsiz elektrikli ortamda resim, çizim ya da yazılı işaretleri 
göndermeye yarar. Örneğin, İstanbul’da bulunan bir faxmil cihazına verdiğiniz bir sayfa kağıt 
üzerindeki tüm işaretler, irtibatlı olduğu Ankara’daki faximil cihazı tarafından aynıyla kağıda 
geçirilecektir. 
Bu cihaz raporların ve özellikle krokilerin gönderilmesinde çabukluk ve güvenirlik 
sağlayacağından, yangına doğrudan müdahale eden ekiple harekat kontrol merkezi arasında 
kullanılabilir. 
Telex:Bu araç, telli yada telsiz elektrikli ortamda harf, rakam ve sair yazı işaretlerini göndermeye 

yarar. Her alanda kullanılabilir, ancak daha önce sayılanlara nazaran görevin daha iyi yerine 
getirilebilmesine bir katkısının olup olmayacağı tartışma konusudur. 
Sayılan bu dört aracın tümü, itfaiye personelinin hepsinin çok iyi bildiği, disiplinle uyguladığı 
“İşletme Usulleri Talimatları” ile yararlı olabilir. 
A.1-b )  ) Ses-Işık vs. İşaretleri Sağlayabilecek Araçlar : Bu araçların tümü insanın yönetimi 
ve gücü ile beş duyuya hitap eden işaretler yapmaya yarar. 
 Ses İşaretleri Sağlayan Araçlar: 
Düdük: Verilen işaretler tüm itfaiye personeli tarafından bilinen, kabul edilen ve sisteme bağlı 
olduğu takdirde, olay anında pratik yarar sağlayacak kısa mesafeler arasında kullanılabilir bir 
araçtır. 
Çan-Siren: Özellikle “ikaz-ihbar” anlamındaki işaretlerin verilmesinde, yayılmasında kullanılan 
araçlardır. 
 Ses yönlendiren ve Yükselten Araçlar-Megafon:Personel tarafından taşınabilir bu araç 
insan sesinin yönlendirilmesine ve yükseltilmesine yarar. Bu özelliği nedeniyle, harekat 
komutasında yararlı ve çok gerekli olmaktadır. 
 İşaret Vermeye Yarayan Uzuvlar:İnsanın uzuvları işaret vermede rahatlıkla kullanılabilir. 

Ancak önemli alan yaptığımız işaretin ne anlama geldiğini  tüm personelin anlayabilmesidir. 
Megafonla dahi insan sesinin anlaşılabilir olarak ulaştırılamadığı ortamlarda el-kol işaretleri pratik 
yarar sağlayacaktır. 
 Işık sağlayan Araçlar : 

Fenerler : Gerek elektrik enerjisi ile çalışan ampullü gerekse de yanıcı maddelerin kullanımı ile 
ışık sağlayan fenerler, belirli işaretler ile ikaz-İhbar ve kısa komutlar vermeye yararlar. Fenerlerin 
kullanımında da önemli olan hangi işaretin ne anlama geldiğini tüm personelin biliyor olmasıdır. 
İşaret Fişekleri : Kimyasal maddelerin yakılması ile ışık sağlayan fişekler değişik    durumlarda 
ikaz-ihbar amacıyla kullanılabilir. 
A.2 ) HABERLEŞME ARAÇLARININ ÖNCELİĞİ: 

Saydığımız haberleşme araçlarının tümü değişik ortamlarda değişik amaçlarla kullanılabilir. 
Hiçbiri bir diğerinden daha az önemli veya gerekli olarak kabul edilemez. Örneğin “Su ver”, “Su 
kes” komutları düdük işareti ile verilebilir, telsize veya megafona hiç gerek yoktur. Ayrıca yangına 
giren personelin üzerinde de telsiz veya megaton olması görevini zorlaştırıcı, yer kaplayan 
ağırlıklardır. Öte yandan telefon ile yapılacak bir idari haberleşme ve rapor etme için telsiz 
kullanımı gereksizdir. 
Kaldı ki; bazı durumlarda uzuvlarımız ve elimizdeki düdükten başka haberleşme aracımız 
olmayabilir. Bu durumda bir ikaz düdük işareti, sesimizi duyamayacak personel tarafından da 
duyulabilecek ve düdük işareti ile verdiğiniz, örneğin “toplan” komutu yerine getirilecektir. Keza, 
hidrolik şnorkelin gürültüsü arasında sesi boğulan personel “su ver”, “su kes”, “sağa”, “sola”, 
“aşağı” gibi komutları el-kol işaretleri ile anlatabilecektir. 
Bu örneklerle anlatılmaya çalışıldığı gibi, sayılan haberleşme araçlarının her biri en az diğeri 
kadar önemli ve gerekli olabilir. Ancak, her fırsatta belirttiğimiz gibi haberleşme araç larını ne 
zaman, nerede, nasıl ve hangi sisteme bağlı olarak kullanacağımızı bilebilmek önemlidir. 
Bu nedenle, bu araçların hangi hallerde ne amaçla kullanılabileceğini örnekleyen ve işaretlerin 
neyi anlattıklarını sistemleştiren tüm itfaiye örgütleri tarafından kullanılacak el kitabı niteliğinde 
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talimat ve talimatların hazırlanması, “Doğruluk, güvenilirlik, serilik” olarak tanımlanan 
haberleşmenin üç temel prensibinin gerçekleştirilebilmesi için zorunludur. 
A.3 ) TELEFON VE TELSİZ KULLANIMI: 

Daha öncede belirttiğimiz gibi telefon, tel irtibatlı, telsiz ise tel irtibatına gerek duymaksızın 
haberleşme sağlayan cihazlardır. 
İtfaiye PTT telefonları ile haberleşme sağlamakta olup görevinin özelliği sahra telefon sistemini 
gereksiz kılmaktadır. Bu nedenle telefon işletme usulleri hakkında genel kurallar önermek bu 
notun amacını saptıracaktır. Her itfaiye örgütünün, kendi telefon irtibatı olanaklarına bağlı olarak 
bir sistem geliştirmesi gerçekçi bir çözümdür. 
A.3-a )Telefon Kullanımı:Telefon kullanımın da personelin uyması gereken temel kural “hattın 
gereğinden fazla işgal edilmemesidir”. Telefon bir haberleşme aracıdır, haberin geçerli ve iyisi 
“Kısa ve öz” olanıdır. Nerede? Ne zaman? Kimin? Nasıl? Ne? yapacağını kısaca belirtirseniz 
anlaşılır ve kısa bir emir vermiş olursunuz. Keza, aynı sorulara raporunuzda kısaca cevap 
verebiliyorsanız haber raporunuzu en kısa zaman birimi içinde iletmiş olabilirsiniz. Bu kurallara 
uyma, telefon hattının gereğinden fazla işgalini önleyeceğinden, hattın acil haller için boş 
kalabilmesini de sağlayacaktır. 
A.3-b )Telsiz Kullanımı:Telsiz kullanımı ise mutlaka bir sisteme oturtulmalı ve kullananların 

kesinlikle kurallara uyması sağlanmalıdır. Telsiz kullanan personelin sayılan kurallara uyması 
görevin gereğidir. 

 Konuşma: kısa, kesin ve anlaşılır olmalıdır. 

 Ahlaka, adaba aykırı kelime veya küfürler kullanılmamalıdır. 

   Görevle ilgili olmayan özel konuşmalar yapılmamalıdır. 

  Konuşma sırasında özel isim, lakap, unvan ve sair takılar kullanılmamalı, sadece ve mutlaka çağrı 

işaretleri kullanılmalıdır. (Lakap, unvan, saygı ifadesi, takı ve kelimeler hem telsiz konuşmasını gereksiz 

uzatır, hem de konuşanların kimliğini açıklar. Telsiz konuşmasının dinlenebileceği düşünülmelidir.) 
A.3-c ) TELSİZ ÇEVRİMİ:  İtfaiye örgütünde telsiz kullanım ile istenilen faydanın 

sağlanabilmesi bir “Çevrim Sistemi”nin kurulması ile mümkündür.  
A.3-d) TELSİZ CİHAZLARININ BAKIM, SAKLAMA, ONARIM VE KALİBRASYONU: 

 Cihazların pilleri saklama sırasında çıkarılmalıdır. Cihazların bakım, kalibrasyon ve onarımını 
yetkili teknik elemanlarca yapılması en uygun olanıdır. Öte yandan alım yapılırken cihazın 
kullanım  ve saklanmasına ilişkin aydınlatıcı bilgi sağlayan “El kitapları”nında istenmesi, 
kullanıcılara cihazı tanıtmada kolaylık sağlayacaktır. 
Ülkemizde, itfaiye örgütlerinin haberleşme sistemi ve araçları standart olmadığından ve hatta 
yerel örgütlerin kendileri için bir sistem geliştirmemiş olması, itfaiye örgütlerinde haberleşme 
sorununu ortaya çıkarmaktadır. 
Sorunun çözümü için öncelikle yerel itfaiyelerin kendi örgütlerinde kendi olanaklarını 
değerlendirerek, hangi araçların ne biçimde kullanılmasının yararlı olacağının tespiti ile bunların 
kullanımlarını bir sisteme bağlamaları gereklidir. Bu başlangıç, konu üzerindeki çalışmaların 
giderek ülke çapında bir standartta oturtulmasını sağlayacaktır. 
B- GRUPTA HAZIRLIK: (Her An Çıkışa Hazır Halde Bulunulması)  

Yangın ihbarı alınır alınmaz gruptan en kısa zamanda çıkış yapılması, yangın yerine 
ulaşıldığında araç, gereç ve malzemelerin noksansız olarak yüksek randımanda çalışması 
önceden yapılacak hazırlık ve bakımla mümkündür. 
Bu hazırlığın yapılmasında dikkat edilecek hususlar; 
 
B.1-Araçların bakımı: 
B.1- a )Her an çalışabilir halde bulundurulması, 
B.1- b )Motor yağlarının kontrol edilmesi, 
B.1- c )Radyatör su seviyesinin kontrol edilmesi, 
B.1- d )Yakıtlarının tamamlanması, 
B.1- e )Fren tertibatının kontrol edilmesi, 
B.1- f )Akülerinin kontrol edilmesi, 
B.1- g )Işıklı ve sesli ikaz işaretlerinin çalışır durumda bulundurulması, 



 

 81 

B.1- h )Lastiklerinin kontrol edilmesi, 
B.1- ı )Sinyallerin ve farların kontrol edilmesi, 
B.2)  Yangın söndürme malzemelerinin kontrolü 
B.2- a )Arozözlerin su ikmalinin tamamlanması, 
B.2- b )Arozözlerin pompa kısımlarının bakımı, vasıtaların kontrolü, 
B.2- c) Arazözlerdeki hortumların, rekorların ve lansların kontrolü, 
B.2- d )Köpük ve kuru kimyevi toz tanklarının kontrolleri, tank bulunmuyorsa araçlarda köpük 

bidonu ve ana musluğunun bulunup bulunmadığını ve köpük lansının bulunup bulunmadığının 
kontrolü, 
B.2- e ) Tahrip ve kurtarma araçlarında malzemenin kontrolü, (Bu malzemelerin neler olduğu 
araçlar izah edilirken geniş şekilde verilmiştir.) 
B.2- f ) Otomatik merdiven ve şnorkelin gerekli kontrolleri, 
B.2- g )Çıkış yapacak personelin her an hazır olmasının sağlanması, 

gibi işlerdir.Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra grup gerek araç ve personel açısından her an 
göreve çıkmaya hazır halde beklemelidir. 
C-YANGIN İHBARININ ALINMASI VE DUYURULMASI : 
İtfaiye teşkilatlarında haberleşme sistemi ne olursa olsun yangın ihbarına almak üzere bir 
personel görevlendirilmelidir. (Telefon operatörü, telsiz operatörü, Telex operatörü gibi.) 
Şehirde meydana gelen yangın operatörlere bildirildiğinde operatör ihbarı yapandan şu bilgileri 
alarak yangın ihbar formunu doldurmalıdır.(Ek-7) 
C.1)İhbarı verenin adı ve soyadı, 
C.2)Varsa telefon numarası, 
C.3)Adresi, 
C.4)Yangın yerinin adresi, 
C.5)Yangının çeşidi (bina, çatı, akaryakıt vb.) 

Yangın ihbarını alan ve formu düzenleyen operatör iç ikaz sistemi ile (Siren, zil, çan, ışıklı pano) 
alarmı verir. Bu arada formu grup amirine ulaştırır. Operatör ayrıca yangını polise, yoksa 
Jandarmaya, Elektrik Kurumuna bildirir. 
D-GRUPTAN ÇIKIŞ VE YOLLARDA HAREKAT TARZI 

Yangın ihbarını alan itfaiye Grubu, grup amiri sorumluluğunda ve her araçta da ayrıca şoförün 
haricinde sorumlu (çavuş veya onbaşı) olmak üzere amirin direktifleri doğrultusunda gruptan sü-
ratle çıkış yapar. 
Guruptan gurup amirinin kılavuzluğunda çıkan araçlar 2. derece geçiş üstünlüğüne haiz 
olduklarından ses ve ışık sinyallerini kullanarak birbirlerinin peşi sıra konvoy halinde dikkatli ve 
düzenli şekilde yangın yerine ulaşmaya çalışırlar. 
Gruptan çıkış yapıldıktan sonra yangın yerine en kısa yoldan ve en kısa zamanda ulaşabilmek 
için grup amirinin şehir planı üzerinde inceleme yaparak şoföre gerekli  
direktifleri vermesi lazımdır. (Kılavuz olarak görevlendirilen araç şoförlerinin ve grup amirlerinin 
şehir planı üzerinde gerekli ulaşım bilgisine sahip olabilmeleri önceden yapılan eğitimlerle 
sağlanır.) 
Konvoy halinde gidilirken herhangi bir nedenle konvoyda kopmalar olursa öndeki veya arkadaki 
araçlar beklemeden yollarına devam ederler. Durum telsizle karargaha bildirilir, gerekirse takviye 
araç istenir. 
9-İLK YARDIM.  
 
İlk Yardım Nedir? 

İlkyardım hasta veya yaralı kişiye,daha ciddi bir tıbbi yardım uygulanmadan önce yapılan ilk 
bakımdır.İlkyardımın amacı, durumun kötüleşmesini önlemek için aktif olarak müdahale 
etmek,yaşam desteği sağlamak,yaralının etkin tedavisini başlatmak,zararı en aza indirmek ve 
yaşam kaybını önlemektir.İlkyardım tıbbi bakımın bir alternatifi değildir.Ancak ilkyardım eğitimi 
alan kişiler,durumu ve aciliyetin derecesini tayin etme ve profesyonel tıbbi yardım ulaşana kadar 
yapılabilecek en doğru şeyleri belirleme yeterliliğine sahiptir.Yaralanmanın,ölüm oranlarının 
dördüncü ana nedeni olduğu düşünülürse,ilkyardım eğitimin gerekli olduğu çok açıktır.Ancak 
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trafik kazaları en ölümcül olanıdır.Yaralanma ölümlerinin %22’sitarfik kazaları sonucu 
oluşmaktadır. 

 
İlk yardım inceleme ve araştırmayla başlar.Bir yaralıya 
yaklaşmadan önce olay yerinde, yaralı ve kurtarıcının hayatını 
tehlikeye atabilecek faktörlerin önlenmesi gerekir.Daha sonra 
yapılan ilk inceleme,yaralının hayatını kurtaracak işlemlerin hemen 
uygulanmasının gerekip gerekmediğini belirler 
 

 
İlkyardımın Temel Aşamaları: 
A )Solunum Durması 
B )Kalp Masajı 
C )Kalp Krizi 
D )Bilinç Kaybı 
E)Yaralanma ve Şiddetli kanamalar 
F )Kırıklar ve Çıkıklar 
G )Burkulma ve Gerilme 
H )Yaralı Taşınması 
İlkyardımın Temel Aşamaları 

 İlk önce yaralının genel sağlık durumu değerlendirilir.yaralının omuzlarına hafifçe dokunup on 
seslenerek bilincinin yerinde olup olmadığı saptanır. 
 
 

 Derhal Ambulans çağrılır. 
 
 
 
 

 Yaralı,boynu ve başı sabit tutularak sırt üstü yatırılır. 

 Yaralının bilinci kapalı ise çenesi yukarı kaldırılarak başı geride tutulur.Böylece dilin,nefes 
borusunu kapatması önlenir. 

 Yaralının nefes alıp almadığına bakılır.Nefes almıyorsa ağzından veya burnundan suni 
teneffüs yapılır.Nefes verirken göğüs kalmıyor mu diye bakmak gerekir.Nefes verme aralarında 
akciğerlerden hava boşaması beklenmelidir 

 Kan dolaşımının gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için nabız kontrol edilir. 
Nabız ,adem elması ve 
boyun kası arasındaki 
bölgeye, iki ya da üç 
parmakla hafifçe bastırılarak 
kontrol edilir. 

 
 
 
 

 Yaralının nabzı yoksa kalp masajına başlanır.Temel 
yaşam desteği tek kişi ile yapılıyorsa 15 kalp masajı ve 2 tam 
teneffüs şeklinde tekrarlanarak uygulanmalıdır.İki kişi ile ise 5 
kalp masajı 1 nefes şeklinde uygulanır.temel yaşam desteği, 
sadece solunumu ve kan dolaşımı durmuş kişilere uygulanır. 

 Eğer nabız var,solunum yoksa her 5 saniyede bir nefes 
verilmelidir.Solunum ve kan dolaşımı sağlandığında temel 
yaşam desteği kesilmelidir. 

Unutmayın,zamanında 
yapacağınız basit ve 
etkili bir yardımla,hasta 
ya da yaralının hayatını 

kurtarabilirsiniz. 
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A ) Solunum Durması:  

 Yapay solunumun en basit ve etkili metodu, hastanın akciğerlerine kendi nefesinizi güçlü bir 
şekilde üflemektir.Ağızdan ağza solunum,solunumu çok zayıf ve düzensiz olan hastalara da 
uygulanabilir.Bu durumda nefes verişinizi,hastanın nefes verişine göre ayarlamanız gerekir. 

 En yakın acil sağlık kuruluşunu aradıktan sonra,ağızdan ağza solunuma başlayın.Bu sırada 
hasta,sert bir zeminde,sırt üstü yatmalıdır. 

 Eğer boyun yaralanmasından şüphe edilmiyorsa,bir elinizle hastanın başını çene kemiğinden 
yukarı doğru çekerken diğer elinizle de alnına bastırarak başın geride kalmasını sağlayın.Eğer 
boyun yaralanmasından şüpheleniyorsanız,hastanın başına veya boynuna müdahale etmeyin. 
Hastanın başını saramadan sadece çenesini nazikçe kaldırarak nefes borusunu açmaya çalışın. 

 Eliniz hastanın alnındayken başparmağınız ve işaret parmağınızla burun deliklerini 
kapatın.Derin bir nefes alın.Ağzınızı hastanın ağzı üzerine yerleştirin ve 2 güçlü nefes 
verin.Daha sonra her 5 saniyede bir nefes verin.her nefeste hastanın göğsünün kalktığını 
görmelisiniz. 

 Hastanın göğsü genişlediğinde nefes vermeyi kesin.Ağzını çekin ve yüzünü hastanın 
göğsüne doğru çevirin.Böylelikle kulağınız hastanın ağzı çevresinde olacaktır.Hastanın 
akciğerlerinden havanın çıkışını dinleyin ve göğsün inişini izleyin. 

 Daha sonra solunum işlemlerini tamamlayın. 

 Hastanın bilek ve boyun damarından nabzını kontrol edin.Eğer nabzı yoksa ve kalp masajı 
eğitiminiz varsa kalp masajsına başlayın.Bu hasta kendiliğinden solunuma başlayıncaya veya 
tıbbi yardım gelene kadar devam edin. 
A.1 )Ağızda Buruna Solunum: 

 Eğer hastada yüz yaralanması  varsa kişinin ağzına nefes vermekte zorlanırsınız.Eğer yakın 
acil sağlık kuruluşunu aradıktan sonra hemen ilkyardıma başlayın.  

 Kişiyi sert bir zemin üzerine sırtüstü yatırın. 

 Bir elinizle hastanın çene kemiğine yerleştirip,yukarı doğru kaldırırken diğer elinizle hastanın 
alnına koyun ve çeneyi doğru iterken alnı aşağı doğru bastırarak hastanın başına pozisyon verin 

 
 

 Derin bir nefes alın ve ağzınızla hastanın burnunu kapatın. 
Hastanın ağzını da çenesini iterek kapalı tutun.Hastanın 
burnuna kuvvetle nefesinizi verin.Ağzınızı çekin,hastanın 
çenesini açın ve havanın çıkışına izin verin.Bu işlemi 5 
saniyede bir tekrarlayın. 

 
 

A.2) Bebeklerde ve Çocuklarda Suni Teneffüs: 

 
 

Bebeklerde ve çocuklarda suni teneffüs işlemi yetişkinlerdekine 
benzer,sadece ağzınızla çocuğun hem ağzını hem de burnunu 
kapatmalısınız. 

 
 
 
 
 

Çocuğun başını çok geriye çekmeyin yoksa nefes borusu 
tıkanabilir.Nefesleriniz daha yumuşak olsun.Çocuklarda 4 
saniyede 1 nefes (dakikada 15 nefes),bebeklerde 3 saniyede 1 
nefes (dakikada 20) nefes verilmelidir.Çocuğun göğsü kalkmaya 
başlayınca nefes vermeyi kesin.Her nefes veriş öncesinde yeniden 
nefes alın. 
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A.3 ) Dış Kalp Masajı: 

Kalbin çalışması,solunum gibi yaşamla eşdeğer işlevdir. Kalbin 
durmasıyla hücre ve dokulara oksijen ile besin ulaştıran kan 
gitmez,ölüm meydana gelir.Bu yüzden kalp durmasında hiç vakit 
kaybetmeden kalp masajı uygulamasına başlanması 
gerekir.Ancak kalp masajı uygulamasına geçilmeden önce kalbin 
durmuş olduğundan emin olunmalıdır.çalışmakta olan kalp 
üzerine masaj yapıldığı takdirde ,kalpte oluşacak ritim 
bozuklukları ölüme neden olabilir.Kalbin çalışıp çalışmadığı şah 
damarı üzerinde nabız kontrolü yapılarak anlaşabilir.Şah damarı üzerinde beş saniye süre ile 
nabız alınamaması kalbin durmuş olduğunu gösterir. 
 
Kalp masajı uygulamasına başlarken kazazedeyi sert bir zemine,sırtüstü yatırın.İlkyardımcı 

olarak hastanın yanına (tercihen sağ tarafına) diz 
çükün.Hastanın (sağ) kolunu omuz ekleminde dik açı 
yapacak şekilde açın ve kolu iki diz arasına alacak 
şekilde(ata  biner gibi) bu kol üzerinde pozisyon alın.iki 
elinizle hastanın göğüs kemiğinin alt ve üst uçlarını 
hissedin.Göğüs kemiğinin alt yarısını ya da üçte birlik 
bölümünü baskı yeri olarak belirleyin. 
 

 
 
Bu bölgeye bir elinizin topuğunu yerleştirin.Diğer elinizi de bu el üzerine yerleştirdikten kollarınızı 

bükmeden(dirseklere açı yapacak 
şekilde)kazazedenin göğsü üzerine baskı uygulayın 
Her defasında göğüs kemiği 4 cm kadar aşağı 
çökecek kadar baskı uygulanmalıdır.Baskının 
uygulanması sırasında ilkyardımcının parmakları 
göğüz kafesine dokunulmamalıdır.Bu işlem dakikada 
80-100 kez (iki saniyede üç kez9 olacak bir hızda 
tekrarlanmalı,baskı ve gevşeme süreleri eşit olmalıdır.  

 

 

 
 
Baskı noktasındaki elinizin yerini değiştirmeyin. 
Uygulama sırasında ( en seyrek 3 dakika bir olmak 
üzere) aralıklarla,şah damarı üzerinde nabız kontrolü 
yapmak suretiyle,kalbin kendiliğinden çalışmaya 
başlayıp başlamadığını değerlendiriniz. 
 
 
 

 

 Kalbin durmuş olduğuna emin olun 

 Hastayı sert zemin üstüne sırtüstü yatırın. 

 Hastanın yanına diz çök. 

 Baskı noktasını bul(göğüs kemiğinin alt yarısı.) 

 Bir elin topuğunu buraya yerleştir. 

 Diğer elinin üzerine koyarak baskı yap. 

 Her baskıda göğüs kemiği 4 cm aşağıya insin. 

 Kollarını bükme. 

Kalp masajı 
uygulanmasına 
geçilmeden önce kalbin 
durmuş olduğundan 
emin olunmalıdır. 
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 Parmaklarını  göğsüne yapıştırma. 

 Bu işlemi dakikada 80-100 kez tekrarla. 
 
A.4 ) Suni Solunum ve Kalp Masajı: 

Bir acil durumda genellikle solunum ve kalp durması birlikte olur ya da bu işlevlerden birsinin yok 
olması durumunda çok kısa sürede diğer işlevde durur.Bu nedenle suni solunum ve kalp masajı 
uygulamalarının sık aralıklarla birlikte yapılması gerekir. 
Sunu solunum ve kalp masajının birlikte uygulanması tek kişi  ya da iki kişi tarafından 
yapılabilir.İki kişi ile yapıldığında işlemlerin fiziksel yoruculuğu paylaşılacağı için ilkyardımcılar 
daha az yorulur.Dikkat etmeleri gereken; uygulayıcıların birlikte eşgüdüm içinde çalışmasıdır.her 
iki uygulamayı da tek kişi yapıyorsa iki kere hava üfledikten sonra kalp üzerine 15 kez baskı 
uygulanır.uygulama iki kişi tarafından yapılıyorsa, ilkyardımcılardan birisi beş defa kalp üzerine 
baskı uyguladıktan sonra diğer ilkyardımcı kazazedenin ağzından bir kez hava üfler.Kalp üzerine 
baskının uygulandığı sırada ağızdan ağızdan hava üflemesi yapılmamalıdır. 
Uygulama,ilkyardımcıların birbirlerini izleyecek bir biçimde yapılmalıdır.Kalp masajı uygulaması 
daha yorucu olduğundan bir süre sonra uygulayıcıların yer değiştirerek işlemleri sürdürmeleri 
uygun  olur.  
 
 
 
 
 
 
B )Kalp Krizi: 

Kalp krizi yaşamı tehdit eden acil bir durumdur.Kalbi besleyen ana damarların daralması veya 
tıkanmasına bağlı olarak kalbin bir bölümüne yeterli kan ve oksijen gitmemesi sonucu 
oluşur.Eğer bu kan ve oksijen yetersizliği uzun sürerse kalp kaslarının bir bölümü ölür. 
Kalp krizi belirtileri,aşağıdakilerden birkaçını ya da hepsini 
içerebilir.Santral göğüs bölgesinde aniden gelen ve ezici bir 
basınçla hissedilen,sabit,20 dakika veya daha uzun süren;kola 
omuza,boyuna çeneye,sırt ortasına ve mideye vuran göğüs 
ağrısı,aşırı terleme,bulantı,kusma,yoğun halsizlik, akıntı, 
korku, soluk mavimsi gri deri rengi,mavi tırnaklar ve nefes 
darlığı.En yakın acil sağlık kuruluşunu arayın ve aşağıda 
verilen ilkyardım talimatlarını uygulayın.Kalp krizi 
tedavisi,hastanın bilincinin kapalı ya da açık olmasına göre 
değişir. 
 
B.1 ) Bilinci Kapalı ,Nefes Almayan Hasta : 
 

 En yakın acil sağlık kuruluşunu arayın,daha sonra müdahaleye başlayın.Kişiyi sert,rahat bir 
yere sırtüstü yatırın.Elinizi hastanın çenesine koyup yukarı kaldırırken diğer elinizi hastanın 
alnına koyup aşağı bastırarak başını arkaya yatırın. 

 Hastanın alnındaki elinizin baş parmağınızla hastanın burun deliklerini kapatın.derin bir 
nefes alın.Ağzınızı hastanın ağzı üzerine sıkıca bastırın ve iki yavaş ,derin nefes verin.Arada 
tekrar derin bir nefes alın ki hastaya taze hava verebilesiniz.Göğüs kafesinin yükseldiğini görene 
dek hava üflemeye devam edin. 

 Hastanın göğsü yükseldiğinde hava vermeyi durdurun.Ağzınızı çekin ve başınızı hastanın 
göğsüne doğru çevirin.Böylece kulağınız hastanın ağzının üzerinde olacaktır.Hastanın 
akciğerlerinden hav çıkışını kulağınızla hissedin ve dinleyin.Ayrıca göğsünün açıldığını 
gözlemleyin.Bu solunum işlemini her 5 saniyede 1 nefes verek sürdürün. 

 Kişinin bilek ya da boyun atardamarını 5-10 saniye boyunca nabız için kontrol edin.Eğer 
nabız yoksa , kalp masajı eğitimi aldıysanız kalp masajına başlayın.Suni solunum kalp masajı  

 
Tek ilkyardımcı                         15 Kalp masajı – iki kez hava üfle 
 
İki  ilkyardımcı                           5 Kalp masajı – bir kez hava üfle 
 

 
Kalp ağrısı  hazımsızlıkla 
karıştırılabilir.Eğer ağrınızın 
sebebinden emin değilseniz 
güvende olma için kalp krizi 

gibi ele alın. 
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sırasında da sürdürülmelidir.Bu işlemi tıbbi yardım gelinceye ya da hasta nefes almaya 
başlayıncaya kadar sürdürün. 
 
B.2 ) Bilinci Açık Hasta: 
 

 En yakın acil sağlık kuruluşunu arayın ilgiliye olası bir kalp krizini ve oksijen ihtiyacını iletin. 

 Hastayı nazikçe oturtun ya da oturur pozisyona getirin.Yatmak nefes almayı zorlaştırır. 

 Özellikle boyun çevresindekiler olmak üzere giysileri gevşetin.Hastayı bir battaniye ya da 
palto ile sararak sıcak tuttun. 

 Hastayı sakinleştirin ve rahatlatın ama herhangi bir şey yedirip içirmeyin 

 Eğer ambulans bulunmuyorsa hastayı en yakın hastanenin acil servisine götürün. 
C ) Bilinç Kaybı : 

Bilinç kaybı sadece koma durumu için geçerli bir tanımlama değildir;Aynı zamanda kişinin 
uykulu,dikkatinin dağınık ve varlığınıza tepki vermediği durumlar içinde söz konusudur.Beyin 
travması ( kaza veya darbe sonucu) ,kan kaybı,oksijensiz kalma(boğulma),metabolik bir hastalık 
(diabet) veya ilaç nedeniyle zehirlenmeler sonucu oluşabilir.İlk olarak en yakın acil sağlık 
kuruluşunu arayın sonra ilkyardıma başlayın. 
NOT: Eğer omurilik zedelenmesinden şüpheleniyorsanız ve hasta kusmuyorsa yerinden 

kımıldatmayın.Omurilik zedelenmesi söz konusu değilse omurgayı esnetmeden,hastanın başını 
ve vücudunu eş zamanlı olarak yana çevirebilirsiniz.Ancak baş ve vücudun birbirleriyle olan 
konumlarını bozmayın.Bu insanın bilinci yerinde değilse normal refleksler ve kasların gevşekliği 
kaybolur.BU nedenle olabilecek en büyük tehlike dilin boğazı tıkaması veya ağızdaki  yabancı 
cismin nefes borusunu tıkamasıdır.Nefes borusunu açıp solunumu sağlamış olmanız da asla 
baygın birisini yalnız ve müdahalesiz bırakmayın.Komaya giren bir insanın nefesi 
kesilebilir,sonuç olarak da kalbi durabilir. 
 İlkyardım Pozisyonu: 

Omurilikteki bir hasardan şüpheleniyorsanız ve hasta kusmuyorsa yerinden 
kımıldatmayın.Gerekli her şeyi yaptıktan sonra acil tıbbi yardımı beklerken hastayı ilkyardım 
pozisyonuna getirin.Eller ve ayaklar vücudun rahat ve sabit olmasını sağlayacak şekilde 
olmalıdır. 

 Yanına diz çöküp kolunu başının arkasına atın. 

 Karşı taraftaki kolunu göğsünün üstüne koyun ve bacağını dizinden büküp kendi tarafınızdaki   
bacağın üzerine koyun. 

 Dikkatlice başı da vücutla birlikte kendinize doğru bir elinizle döndürün ve diğer elinizle 
yüzünü koruyun. 

 Başını geri itin,çeneyi öne çıkarın ki rahat nefes alsın.Ancak çeneyi vücuttan daha 
alçakta  ve sıcak tutun. 
D )Yaralanma ve Şiddetli Kanamalar: 
Yırtılmış bir atardamar nedeniyle çok kısa zamanda yüksek miktarda kan kaybedebilir. Şiddetli 
Kan kaybı kişiyi şoka ve bilinç kaybına götürebilir ve eğer durdurulmazsa ölümcül olabilir.yetişkin 
bir insan 1,5 Lt kadar kan kaybederse ya da bir çocuk yarım lt kan kaybederse, kan kaybı şiddetli 
kabul edilir. 
Yaralı bir atardamarın duvarlarındaki kaslar yarayı kapatmak için pıhtı oluşumuyla birlikte 
kasılacaktır.Eğer pıhtılaşma herhangi bir nedenle gerçekleşmezse kanamanın kontrolü çok daha 
zor olacaktır.En yakın acil sağlık kuruluşunu arayın ve ilkyardıma başlayın. 
Küçük yaralanmalarda kanama kısa sürede kendiliğinden durur.Ancak derin bir yarada kan o 
kadar hızlı akar ki pıhtı oluşumuna fırsat kalmaz.İlkyardımın amacı kanı mümkün olduğunca kısa 
sürede durdurmaktır. 
 
D.1 )Kişiyi sırt üstü yatırın ve mümkünse yaralı kısmı yukarı kaldırın.Bu kan akışını azaltacak- 
tır. Cam veya metal gibi derinde olmayan ve kolay hareket ettirilebilen cisimleri yaranın içinden 
çıkarın ama derine saplanmış cisimlere dokunmayın. 
D.2 )Temiz bir bezle yaranın tam üstüne,kanam durana dek 5-10 dakika basınç uygulayın. 
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Yaranın ağzı açıksa her iki kenarı da birbirine doğru itin.Eğer yaranın içinde herhangi bir şey 
varsa basıncı cismin çevresine uygulayın,üzerine değil. 
D.3 )Sağlam ve temiz bir bandajla yarayı sıkıca sarın.Eğer hazırda bir bandaj yoksa  bir parça 

temiz bez kullanın.Turnike kullanmayın. 
    D.4 )Eğer kan,bandajın dışına taşarsa bandajı çıkarmayın.Onun yerine üzerine biraz daha 

bez koyun ve sıkıca bağlayın. 
D.5 )Burun Kanamaları: 

Sık rastlanan acil durumlardan biridir.Kafa travması sonucunda burun veya kulaktan 
kanama,kafatası kırığı olduğunu gösterir ve kontrolü zordur.Bu tip kanamalarda temiz bir bez ile 
buruna hafifçe bastırılmalı ve hasta mümkün olduğunca çabuk acil sağlık kuruluşuna 
ulaştırılmalıdır. 
 

Diğer nedenlerle oluşan kanamalarda,burun deliklerini sıkarak 
veya üst dudak ile dişetleri arasında yuvarlak gazlı bez 
yerleştirilerek basınç uygulanır.Hastayı oturtun ve başını öne 
eğim.Hastanın sakin olmasını ağlayın ki endişelenerek kan 
basıncının artmasına sebep olmasın.Burnun üzerine buz 
koyun.Tüm bu uygulamalara rağmen kanama devam ederse 
hastayı en yakın sağlık kuruluşuna götürün. 

 
 
 
E. )Kırıklar ve Çıkıklar : 

Röntgen olmaksızın bir kemiğin kırık olup olmadığını belirlemek her zaman mümkün 
değildir.Eğer emin değilseniz,yaralanmaya sanki kırıkmış gibi yaklaşın.Eğer kişi çok 
ağrılıysa,yaralı bölgesini hareket ettiremiyorsa,üzerine ağırlık veremiyorsa ya da yarada şekil 
bozukluğu varsa kırık veya çıkıktan şüphe edin. 
Çıkık bir kemiği yerine oturtmaya çalışmayın.Bu sadece bir uzman tarafından yapılabilir.Kolu 
veya bacağı bulduğunuz pozisyonda sararak sabitleyin ve yaralıyı hastaneye götürün.Eğer yaralı 
hareket edemiyorsa ambulans çağırın. 
 

 
Hastanın bir şey yiyip içmesine izin vermeyin,çünkü hastanın kemiklerini 
genel anestezi altında düzeltmek gerekebilir ve yemek hastanın 
kusmasına neden olabilir.Kişiyi sıcak tutun ve şok olasılığı açısından 
sürekli izleyin. 
 

 
 
 
 
Kanama varsa önce onu tedavi edin.Hareket,kırık kemikleri daha da 
ayırır ve organları yaralayabilir.Açık bir yara varsa temiz bir bez 
parçasıyla kapatın. 
 
 

 
E.1 )Tespit Uygulaması: 
 
Tespit genellikle gereklidir.Hareketi önleyerek kırığın daha da kötü olmasını engelleyebi -
lirsiniz.Bu,özellikle hastanın nakli veya tıbbi yardımın gecikeceği durumlarda önem taşır. Tespit 
malzemesinin sert olması gerekir.Mümkünse bir üst ve bir alt eklemin oynamasını engelleyecek  
derecede uzun olmalıdır.Tespit tahtalarla,karton parçalarıyla,gazetelerle yapılabilir.  
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Kırık bir üst kol veya bacak için yaralı uzvu tespit etmeden önce kol ile gövde arasına veya 
bacaklar arasına destek koymak gerekir.Tespiti bağlamak için bez( bandaj,kravat vb.) kullanın. 
E.2 )Kırık Ön Kol : 

Hastanın ön kolunu 90 derece açıyla vücuduna yapıştırın,avucu göğsüne gelirken başparmağı 
yukarı doğru olmalı.Ön kola tespit uygulayın Tespit dirsekten el bileğine kadar 
uzanmalı.Tespiti,kırığın altından ve üstünden bağlayın.Ön kolu boyundan geçen geniş bir sargı 
ile parmakların dirsekten biraz daha yukarı seviyede olmasını sağlayacak şekilde asın. 
E.3 )Yaralı Bacağın Sağlam Bacağa Tespiti: 
Nazikçe yaralı bacağın dizini düzeltin.İki bacak arasına bezler koyun.Yaralı bacağı diğer bacağa 
birkaç yerinden bağlayın.Ama kesinlikle tam kırık üzerinden olmasın.Eğer iki geniş tespit bulma 
olanağınız varsa bunları kullanmak en idealidir.Tespitler bacağın tüm uzunluğu boyunca 
olmalıdır. 
E.4 )Omurga Yaralanmaları: 

Eğer hastanın boyun ve omurgasında ciddi bir ağrı varsa,kol veya bacaklarında his kaybı 
varsa,mesane veya bağırsak kontrolünü yitirmişse omurga kırığı veya çıkığı olabilir.Bu tip 
vakalarda,hastanın hayatı tehlike altında değilse veya kusmaya bağlı olarak boğulmuyorsa, 
hastayı kıpırdatmamak gerekiyor.Eğer hastayı hareket ettirmek gerekiyorsa vücudunu dümdüz 
tutmalısınız.Beli veya boynu bükülmemeli,vücudu dönmemeli.Hastı kapı,masa,ütü masası veya 
geniş bir kalas gibi sert bir zemin üzerine yerleştirmelisiniz. 
E.5 )Burkulma ve Gerilme: 
Kasta ve tendonlardaki yırtılma,gerilme,bağlardaki veya eklem kapsülündeki yırtılma ise 
burkulma olarak tanımlanır.Burkulma ve gerilme dokuların aşırı zorlanmasından olur.İki 
yaralanma içinde belirtiler aynıdır.Ağrı,şişme ve morarma…. 

 
Ciddi burkulmalar sanki kırıkmış gibi tedavi edilmelidir.Ağrı ve 
şişmeyi azaltmak için soğuk su ya da buz torbası kullanılır.Eklem 
veya kası,elastik “8”  şeklinde bandajla sarın ve 1-2 gün içinde 
üstüne bastırmayın.”8” şeklinde bandaj uygulamasını ayak 
çevresinde 1-2  kez dairesel olarak sarın.Bandajı diagonal olarak 
ayağın üstündeyse bileğin çevresinden geçecek şekilde bağlayın. 
Bandajı ayağın üstünden aşağı doğru ve ayağın tabanına geçirin.”8” 
şeklinde dönüşlere devam edin.Ayağı( parmaklar hariç), bilek ve 
bacağın altı kaplanana kadar bandajlayın.Bant ya da klipsle bandajı 
sabitleyin. 

 
 
F. )Yaralı Taşıma: 

Yaralıyı hareket ettirmeniz gerekenden fazla kıpırdatmayın.Yaralıyı taşımak için kullanacağınız 
yolu belirleyin.Yalnızsanız yaralıyı mümkün olduğunca çabuk bir şekilde taşımanız 
gerekir.Bunun için,aşağıda izah edilen taşıma yöntemlerini deneyin. 
F.1 ) Destek Alarak Taşıma: 

 
 
Bu yöntem kendi başlarının çaresine bakabilecek yaralılar için uygulanır. Fazla 
ciddiyet arz etmeyen yaralıları taşımanın en kolay yoludur. 
 
 

 
 
 
F.2 )Sürükleyerek Taşıma: 
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 Bu yolla taşımada sırtüstü yatan veya oturur pozisyonda  duran bir yaralı sürüklenerek taşınır. 
Ellerinizi yaralının koltuk altlarına koyup kollarınızla başına destek vererek elbisenin iki 
tarafından sıkıca tutun. 
Yaralıyı yalnızca güvenliği için gerekli olduğu durumda sürükleyin. 
    
F.3 ) Battaniyeli Sürükleme: 
Sürükleyerek taşımaya alternatif bir metottur.Kurtarıcı,yaralıyı battaniyeden destek alarak çeker. 
F.4 )Sırtta Taşıma:  
 
 
 

Yaralıyı ayakta veya oturur pozisyonda sırtınızda taşıyın.Yaralı bilinçli 
değilse veya kolunda yara varsa bu yolu denemeyin. 

 
 
 
 
 
F.5 ) Merdivenden Aşağı Doğru Taşıma: 

Baş ve omurga yaralanmalarından veya kırıktan şüphe ediyorsanız bu yöntemi denemeyin. 
Yaralının altına halı veya kilim koyarak taşıyın. 
F.6 ) İtfaiye Sürünüşü: 
Yaralının ellerini üçgen bandaj veya yırtık bir gömlekle bağlayıp boynunuza geçirin .Bu yöntemle 
sizden daha ağır insanları taşıyabilirsiniz.Taşıma işleminde iki kişi iseniz aşağıdaki acil durum 
metotlarından birini deneyin. 
F.7 ) Sandalyeli Taşıma: 
 
 Sandalyeyle taşıma bilinçli veya bilinçsiz yaralılar için yapılır.Baş 

veya Omurga yaralanmalarından şüphe ediliyorsa bu yöntem 
kullanılmamalıdır. Emniyet için yaralının kolları göğsüne çapraz 
gelecek şekilde sıkıca sandalyeye bağlayın. 

 
 
F.8 ) Ele Oturarak Taşıma: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bu metot yürüyemeyen ve üst tarafını kullanamayan yaralıları taşımak için kullanılır.Bileklerinizi 
birbirine kenetleyin.Eldiven takarsanız daha rahat taşırsınız. 
F.9 ) Dört Elle Taşıma: 

Bu yol ellerini ve kollarını kullanabilen yaralıları taşımak için kullanılır.Kurtarma çalışmalarını 
ikiden fazla kişiyle yapıyorsanız,aşağıdaki metotları deneyin. 
F.10 ) Battaniyeli Taşıma: 
Baş veya omurga yaralanmalarından şüphe ediliyorsa bu yöntemi denemeyin. 
1. Battaniye veya halıyı yarısına kadar uzunlamasına çevirin.Baş ve ayaktan bakarak            
yaralıyı hizaya getirin. 
2. Yaralıyı yara almamış tarafından doğru yatırın ve hep birden battaniyeye doğru çevirin. 
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3. Yaralıyı battaniyeye sırtüstü çevirin.Battaniyeyi açın ve sonra iki tarafından da  kıvırın. 
Yaralıyı battaniyenin baş,omuz,kalça ve bacaklarına gelecek kıvrımlarından sıkı bir             
Şekilde tutarak kaldırın. 
4. Yaralıyı kaldırıp sedyeye koyarken battaniyeyi gergin ve sıkı bir şekilde tutun. 
10-GENEL TATBİKAT.(Uygulamalı olarak yapılacak) 
11-KURTARMA FAALİYETLERİ. (Uygulamalı olarak yapılacak) 
NOT: Bu kitabın hazırlanmasında Sivil Savunma Genel Müdürlüğü,  The National Fire 
Protection Association (NFPA) ile International Fire Service Training Association (IESTA) 
ve Fire Protectıon Publıcatıons Oklohoma Üniversitesi kaynaklarından yararlanılmıştır. 
 


