
YangYangıın Sn Sööndndüürrüüccüüler veler ve
YangYangıın Sn Sööndndüürme rme İİlkelerilkeleri



YangYangıın ve yangn ve yangıın sn sööndndüürrüüccüülerle ilgili lerle ilgili 
mevzuat ve standartlarmevzuat ve standartlar
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““4857 4857 İŞİŞ KANUNUKANUNU””

**Resmi Gazete:Resmi Gazete: 19.12.2007 Say19.12.2007 Sayıı:26735 ve 09.09.2009 Say:26735 ve 09.09.2009 Sayıı: 27344: 27344
““BBİİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA 

YYÖÖNETMELNETMELİİKK””

**Resmi Gazete:Resmi Gazete: 27.11.2010 Say27.11.2010 Sayıı:27768:27768
““İŞİŞ SASAĞĞLILIĞĞI VE GI VE GÜÜVENLVENLİĞİİĞİ HHİİZMETLERZMETLERİİ YYÖÖNETMELNETMELİĞİİĞİ””

*Arabal*Arabalıı yangyangıın sn sööndndüürrüüccüüler TS 1866 Standardler TS 1866 Standardıı

*Di*Diğğer taer taşışınabilir yangnabilir yangıın sn sööndndüürme trme tüüpleri TSpleri TS
862 Standard862 Standardıı



4857 4857 İŞİŞ KANUNUKANUNU

Madde 77Madde 77: : İşİşverenler iverenler işşyerlerinde iyerlerinde işş sasağğllığıığı ve gve güüvenlivenliğğinin inin 
sasağğlanmaslanmasıı iiççin gerekli her tin gerekli her tüürlrlüü öönlemi almak, aranlemi almak, araçç ve gereve gereççleri leri 
noksansnoksansıız bulundurmak, iz bulundurmak, işşççiler de iiler de işş sasağğllığıığı ve gve güüvenlivenliğği i 
konusunda alkonusunda alıınan her tnan her tüürlrlüü öönleme uymakla ynleme uymakla yüükküümlmlüüddüürler. rler. 
İşİşverenler iverenler işşyerinde alyerinde alıınan inan işş sasağğllığıığı ve gve güüvenlivenliğği i öönlemlerine nlemlerine 
uyulup uyulmaduyulup uyulmadığıığınnıı denetlemek, idenetlemek, işşççileri karileri karşışı karkarşışıya ya 
bulunduklarbulunduklarıı mesleki riskler, almesleki riskler, alıınmasnmasıı gerekli tedbirler; yasal hak gerekli tedbirler; yasal hak 
ve sorumluluklarve sorumluluklarıı konusunda bilgilendirmek ve gerekli ikonusunda bilgilendirmek ve gerekli işş sasağğllığıığı
ve gve güüvenlivenliğği ei eğğitimini vermek zorundaditimini vermek zorundadıırlar. Yaprlar. Yapıılacak elacak eğğitimin itimin 
usul ve esaslarusul ve esaslarıı ÇÇalalışışma ve Sosyal Gma ve Sosyal Güüvenlik Bakanlvenlik Bakanlığıığınca nca 
ççııkarkarıılacak ylacak yöönetmelikle dnetmelikle düüzenlenir.zenlenir.

Madde 105Madde 105: Kanunun 77. Maddesi h: Kanunun 77. Maddesi hüükmkmüüne aykne aykıırrıı hareket edenhareket eden……
iişşveren veya iveren veya işşveren vekiline para cezasveren vekiline para cezasıı verilir.verilir.



BBİİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI NALARIN YANGINDAN KORUNMASI 
HAKKINDA YHAKKINDA YÖÖNETMELNETMELİİKK

YYöönetmelik gerenetmelik gereğğii; Yap; Yapıı, bina, tesis ve i, bina, tesis ve işşletmelerde yangletmelerde yangıın gn güüvenlivenliğğinden; kamu inden; kamu 
ve ve öözel kurum ve kuruluzel kurum ve kuruluşşlarda en blarda en büüyyüük amir, dik amir, diğğer bina, tesis ve ier bina, tesis ve işşletmelerde letmelerde 
ise sahip veya yise sahip veya yööneticiler sorumludur. neticiler sorumludur. 

Madde 125Madde 125: (1) : (1) ÇÇalalışışma saatleri ima saatleri iççinde ginde göörevli sayrevli sayııssıına ve binadaki en bna ve binadaki en büüyyüük k 
amirin takdirine gamirin takdirine gööre, binanre, binanıın her katn her katıı, b, bööllüümmüü veya tamamveya tamamıı iiççin gin göörevliler revliler 
arasarasıından yangndan yangıın gn güüvenlivenliğği sorumlusu sei sorumlusu seççilir. Sorumlu, ilir. Sorumlu, ççalalışışma saatinin ma saatinin 
babaşşlanglangııccıından bitimine kadar sorumlu oldundan bitimine kadar sorumlu olduğğu bu bööllüümde, yangmde, yangıına karna karşışı
korunma korunma öönlemlerini kontrol etmek ve aldnlemlerini kontrol etmek ve aldıırmakla yrmakla yüükküümlmlüüddüür. Kat mr. Kat müülkiyetine lkiyetine 
tabi olan binalarda bu sorumlulutabi olan binalarda bu sorumluluğğu bina yu bina yööneticisi neticisi üüstlenir. (2) Kamu stlenir. (2) Kamu 
binalarbinalarıında bir gece beknda bir gece bekççisi veya gisi veya güüvenlik gvenlik göörevlisi bulunmasrevlisi bulunmasıı asasııldldıır.r.

Madde 126Madde 126: (1) Yap: (1) Yapıı yyüüksekliksekliğği 30.50 i 30.50 m.m.’’denden fazla olan konut binalarfazla olan konut binalarıı ile iile iççinde 50 inde 50 
kikişşiden fazla insan bulunan konut diden fazla insan bulunan konut dışıışı her ther tüürlrlüü yapyapııda, binada, tesiste, da, binada, tesiste, 
iişşletmede ve iletmede ve iççinde 200inde 200’’den fazla kiden fazla kişşinin barinin barıındndığıığı sitelerde acil durum ekipleri sitelerde acil durum ekipleri 
oluoluşşturulur. (2) Birinci fturulur. (2) Birinci fııkrada belirtilenler dkrada belirtilenler dışıışındaki yapndaki yapıı, bina, tesis ve , bina, tesis ve 
iişşletmelerde ise; bina sahibinin, yletmelerde ise; bina sahibinin, yööneticisinin veya amirinin uygun gneticisinin veya amirinin uygun göörecereceğği i 
tedbirler altedbirler alıınnıır.r.



BBİİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI NALARIN YANGINDAN KORUNMASI 
HAKKINDA YHAKKINDA YÖÖNETMELNETMELİİKK

Madde 129Madde 129: (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, y: (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yööneticisi veya neticisi veya 
amirinin sorumluluamirinin sorumluluğğunda yangunda yangıından korunma, yangndan korunma, yangıınnıın sn sööndndüürrüülmesi, can ve lmesi, can ve 
mal kurtarma, ilk yardmal kurtarma, ilk yardıım faaliyetleri, itfaiye ile im faaliyetleri, itfaiye ile işşbirlibirliğği ve organizasyon i ve organizasyon 
sasağğlanmaslanmasıı konularkonularıında, mahalli itfaiye ve sivil savunma tenda, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşşkilatlarkilatlarıından ndan 
yararlanyararlanıılarak elarak eğğitilir ve yapitilir ve yapıılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artlan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artıırrııllıır. Ekip r. Ekip 
personeli ile binadaki dipersoneli ile binadaki diğğer ger göörevliler, yangrevliler, yangıın sn sööndndüürme alet ve malzemelerinin rme alet ve malzemelerinin 
nasnasııl kullanl kullanıılacalacağığı ve en kve en kıısa zamanda itfaiyeye nassa zamanda itfaiyeye nasııl ulal ulaşışılacalacağığı konularkonularıında nda 
tatbiktatbikîî eeğğitimden geitimden geççirilir. Binada senede en az 1 kezirilir. Binada senede en az 1 kez ssööndndüürme ve tahliye rme ve tahliye 
tatbikattatbikatıı yapyapııllıır.r.

Madde 137Madde 137: (1) Yang: (1) Yangıın n öönleme ve snleme ve sööndndüürme konusundaki irme konusundaki içç ddüüzenlemelerde; bu zenlemelerde; bu 
YYöönetmelikte yer alan hususlardan, acil durum ekiplerinin saynetmelikte yer alan hususlardan, acil durum ekiplerinin sayııssıı, personelin , personelin 
adadıı ve gve göörevleri, ihtiyarevleri, ihtiyaçç duyulan araduyulan araçç, gere, gereçç ve malzemenin cinsi ve miktarve malzemenin cinsi ve miktarıı, , 
ssööndndüürme ararme araççlarlarıınnıın kullanma usulleri, en kullanma usulleri, eğğitim ve bakitim ve bakıım hususlarm hususlarıı, n, nööbet bet 
hizmetleri ile gerek ghizmetleri ile gerek göörrüülecek dilecek diğğer hususlar der hususlar düüzenlenir. Bina yerlezenlenir. Bina yerleşşimini, bina imini, bina 
iiçç ulaulaşışım yollarm yollarıınnıı, yang, yangıın bn böölmelerini, yanglmelerini, yangıın duvarlarn duvarlarıınnıı, yatay b, yatay böölmeleri, lmeleri, 
cepheleri, scepheleri, sööndndüürrüüccüü sistemi, uyarsistemi, uyarııccıı sistemi ve su besleme sistemi ve su besleme üüniteleri ile niteleri ile 
itfaiyeye yarditfaiyeye yardıımcmcıı olabilecek diolabilecek diğğer hususlarer hususlarıı ggöösterir plân ve krokiler bu sterir plân ve krokiler bu 
ddüüzenlemelere eklenir. (2) Yangzenlemelere eklenir. (2) Yangıın n öönleme ve snleme ve sööndndüürme konusundaki irme konusundaki içç
ddüüzenlemeler yapzenlemeler yapıı, bina, tesis ve i, bina, tesis ve işşletmenin sahibi, yletmenin sahibi, yööneticisi veya amiri neticisi veya amiri 
taraftarafıından yndan yüürrüüttüüllüür.r.



İŞİŞ SASAĞĞLILIĞĞI VE GI VE GÜÜVENLVENLİĞİİĞİ HHİİZMETLERZMETLERİİ
YYÖÖNETMELNETMELİĞİİĞİ

İşverenin yükümlülükleri:

Madde 5: (1) İşİşveren, iveren, işşyerlerinde alyerlerinde alıınmasnmasıı gereken igereken işş sasağğllığıığı ve gve güüvenlivenliğği    i    
tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmastedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıınnıın izlenmesi, in izlenmesi, işş kazaskazasıı ve meslek ve meslek 
hastalhastalııklarklarıınnıın n öönlenmesi, inlenmesi, işşççilerin ilk yardilerin ilk yardıım ve acil tedavi ile koruyucu sam ve acil tedavi ile koruyucu sağğllıık ve k ve 
ggüüvenlik hizmetlerinin yvenlik hizmetlerinin yüürrüüttüülmesi amaclmesi amacııyla; yla; İİSGB oluSGB oluşşturmakla, bu birimde bir veya turmakla, bu birimde bir veya 
birden fazla ibirden fazla işşyeri hekimi ile gereyeri hekimi ile gereğğinde diinde diğğer saer sağğllıık personelini gk personelini göörevlendirmekle ve revlendirmekle ve 
sanayiden saysanayiden sayıılan ilan işşlerin yaplerin yapııldldığıığı iişşyerlerinde tehlike syerlerinde tehlike sıınnııffıına uygun bir veya birden na uygun bir veya birden 
fazla ifazla işş ggüüvenlivenliğği uzmani uzmanıı ggöörevlendirmekle yrevlendirmekle yüükküümlmlüüddüür.r.

İşçilerin hak ve yükümlülükleri:

Madde 6Madde 6: (1) : (1) İşİşççiler, sailer, sağğllıık ve gk ve güüvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri ivenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri işş sasağğllığıığı ve ve 
ggüüvenlivenliğği kuruluna, kurulun bulunmadi kuruluna, kurulun bulunmadığıığı iişşyerlerinde ise iyerlerinde ise işşveren veya iveren veya işşveren vekiline veren vekiline 
bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin albildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alıınmasnmasıınnıı talep edebilir.  talep edebilir.  

Hizmetin işçilere ücretsiz verilmesi

Madde 7Madde 7: (1) : (1) İşİş sasağğllığıığı ve gve güüvenlivenliğği hizmetleri ve ei hizmetleri ve eğğitimleri iitimleri işşççilere mali yilere mali yüük k 
getirmeyecek getirmeyecek şşekilde ve dinlenme sekilde ve dinlenme süüreleri dreleri dışıışında dnda düüzenlenir. Ezenlenir. Eğğitimlerde geitimlerde geççen sen süüre re 
ççalalışışma sma süüresinden sayresinden sayııllıır. r. 



HEDEFLERHEDEFLER::

TANIMAK;TANIMAK; yangyangıınnıın 3 genel sn 3 genel sıınnııffıınnıı
SESEÇÇMEK;MEK; dodoğğru tip yangru tip yangıın sn sööndndüürrüüccüüyyüü
SAPTAMAK;SAPTAMAK; ““erken safhadakierken safhadaki”” yangyangıınla nla 
ggüüvenilir bir venilir bir şşekilde savaekilde savaşşmanmanıın don doğğru ru 
zamanzamanıınnıı
KULLANMAK;KULLANMAK; tataşışınabilir yangnabilir yangıın n 
ssööndndüürrüüccüüyyüü ““P.A.S.SP.A.S.S”” yyööntem ile dontem ile doğğruru



YangYangıın sn sööndndüürrüüccüülerini glerini güüvenle kullanamazlar venle kullanamazlar 
çüçünknküü::

YANGINI DEYANGINI DEĞĞERLENDERLENDİİREMEZREMEZ
TEHLTEHLİİKENIN FARKINA VARAMAZKENIN FARKINA VARAMAZ
DODOĞĞRU KARAR VEREMEZRU KARAR VEREMEZ
-- YangYangıın sn sööndndüürrüüccüülerin glerin güüvenli ve dovenli ve doğğru ru 
kullankullanıımmıı, , ileile ilgiliilgili
-- TaTaşışınabilir yangnabilir yangıın sn sööndndüürrüüccüülerin limitleri lerin limitleri 
ile ilgiliile ilgili

EEĞİĞİTTİİM ALMAMIM ALMAMIŞŞ KKİŞİİŞİLERLER



DENEYDENEYİİMSMSİİZDZDİİRR
Uygun yangUygun yangıın sn sööndndüürrüüccüü tipi tipi 
hakkhakkıında bilgisi yokturnda bilgisi yoktur
YangYangıınlanla ““mmüücadele etme cadele etme 
veya kaveya kaççmama”” kararkararıınnıı dodoğğru ru 
bir bir şşekilde veremezekilde veremez
““P.A.S.SP.A.S.S”” yyööntemine antemine aşşina ina 
dedeğğildirildir

YangYangıın sn sööndndüürrüüccüülerini glerini güüvenle kullanamazlar venle kullanamazlar 
çüçünknküü::

EEĞİĞİTTİİM ALMAMIM ALMAMIŞŞ KKİŞİİŞİLERLER



YANGIN YANGIN ÇÇEEŞİŞİTLERTLERİİ
““Katı madde” yangını
Kağıt, tahta, kauçuk, plastik ve tekstil

““Yanabilen sYanabilen sııvvıılarlar””
YaYağğ, , benzinbenzin, , solventler (solventler (çöçözzüüccüü maddeler)maddeler)

““YanYanııccıı gazlargazlar””
Metan, Metan, propanpropan, LPG, asetilen, havagaz, LPG, asetilen, havagazıı gibi gibi 

““Yanabilen hafif metallerYanabilen hafif metaller””
Sodyum, potasyum, titanyum, magnezyum gibi Sodyum, potasyum, titanyum, magnezyum gibi 

““ElektrikElektrik”” yangyangıınnıı
Elektrikli aletler ve bilgisayarlarElektrikli aletler ve bilgisayarlar



KATI MADDE YANGINIKATI MADDE YANGINI::

SSööndndüürme Yrme Yööntemi : ntemi : SoSoğğutma ve yanutma ve yanııccıı maddenin maddenin 
uzaklauzaklaşşttıırrıılmaslmasıı..
SSööndndüürme Elemanrme Elemanıı : Su: Su
SSööndndüürmek irmek iççin uzmanlin uzmanlıık gerektirmeyen A sk gerektirmeyen A sıınnııffıı
yangyangıınlar;nlar;
–– BeBeşş litreye kadar slitreye kadar sööndndüürrüüccüü madde gerektirenlermadde gerektirenler
–– İİki katki katıından fazla sndan fazla sööndndüürrüüccüü madde gerektirenler madde gerektirenler 

iiççin in İİTFATFAİİYE aranmalYE aranmalıı..



YANABYANABİİLEN SIVI MADDE LEN SIVI MADDE 
YANGINIYANGINI::

SSööndndüürme Yrme Yööntemi :ntemi :SoSoğğutma ve Boutma ve Boğğmama..
YYüüzeyde oluzeyde oluşşan kimyasal reaksiyonu engellean kimyasal reaksiyonu engelle..
SSööndndüürme Elemanrme Elemanıı : Kuru toz, Kimyasal k: Kuru toz, Kimyasal kööppüük, k, 
Mekanik kMekanik kööppüük, CO2, Hafif su buhar oluk, CO2, Hafif su buhar oluşşturan sturan sııvvıılar.lar.
Bir metre kareyi aBir metre kareyi aşşmayan mayan B B ssıınnııffıı yangyangıınlarnlarıı
ssööndndüürmek irmek iççin uzmanlin uzmanlıık gerektirmez, daha bk gerektirmez, daha büüyyüük k 
alan yangalan yangıınlarnlarıı iiççin in İİTFATFAİİYE aranmalYE aranmalıı..



YANICI GAZ YANGINIYANICI GAZ YANGINI::

SSööndndüürme Yrme Yööntemi : ntemi : Genel kural olarak, yangGenel kural olarak, yangıın n 
kaynakaynağığı kesilerek ve sokesilerek ve soğğutma iutma işşlemi yaplemi yapıılarak larak 
ssööndndüürrüüllüür.r.
SSööndndüürme Elemanrme Elemanıı : Kuru kimyevi toz, : Kuru kimyevi toz, halonhalon 1301 ve 1301 ve 
halonhalon 12111211
YanYanııccıı gaz ve basgaz ve basıınnçç altaltıında snda sııvvıılalaşşttıırrıılmlmışış gaz haldeki gaz haldeki 
maddelerin olumaddelerin oluşşturduklarturduklarıı yangyangıınlardnlardıır.r.



YANABYANABİİLEN HAFLEN HAFİİF METAL F METAL 
YANGINIYANGINI::

SSööndndüürme Yrme Yööntemi : ntemi : BoBoğğmama..
SSööndndüürme Elemanrme Elemanıı : Etkili s: Etkili sööndndüürrüüccüüssüü olan olan 
trimotoksinboroksintrimotoksinboroksin bulunmadbulunmadığıığı taktirde kum ayntaktirde kum aynıı
iişşlemi glemi göörrüür. r. ÖÖzel Kuru kimyevi tozlar (Kuru toza her zel Kuru kimyevi tozlar (Kuru toza her 
metal ve alametal ve alaşışıma karma karşışı ayrayrıı ayrayrıı geligelişştirilmitirilmişş kimyasallar kimyasallar 
katkatııllıır) bu yangr) bu yangıınlarnlarıı ssööndndüürmede kullanrmede kullanııllıırlar.rlar. Normal Normal 
kuru kimyevi toz kuru kimyevi toz sondsondüürrüüccüülerler A,B ve C tipi yangA,B ve C tipi yangıınlara nlara 
mmüüdahalede etkilidirler. dahalede etkilidirler. 
Yanabilen hafif metallerin ve alaYanabilen hafif metallerin ve alaşışımlarmlarıın yanmasn yanmasııyla yla 
meydana gelen yangmeydana gelen yangıınlardnlardıır. r. 



ELEKTRELEKTRİİK YANGINIK YANGINI::

E sE sıınnııffıı yangyangıınlarda kapasite belirlenemeznlarda kapasite belirlenemez..
YangYangıın sn sööndndüürmede kullanrmede kullanıılacak maddenin yallacak maddenin yalııtkan tkan 
öözellikte olmaszellikte olmasıı en en öönemli kriterdir, elektrikli aknemli kriterdir, elektrikli akıımmıı
kesilerek mkesilerek müüdahale edilir ve sdahale edilir ve sööndndüürmek irmek iççin in 
karbondioksit gazkarbondioksit gazıı kullankullanıılmallmalııddıır.r.
Oksijen uzaklaOksijen uzaklaşşttıırrıılmallmalıı, yang, yangıın bon boğğma yma yööntemi ile ntemi ile 
ssööndndüürrüülmelidir.lmelidir.



TaTaşışınabilir Yangnabilir Yangıın n 
SSööndndüürrüüccüülerler

YangYangıınnıın oldun olduğğu her yere u her yere 
kolaylkolaylııkla kla TATAŞŞINABINABİİLLİİRR
Kapasite: 1Kapasite: 1--50 kg aras50 kg arasıı
ssööndndüürrüüccüü maddemadde
BoBoşşalma salma süüresi: 6resi: 6--30 sn30 sn

PPüüsksküürtme mesafesi: 4rtme mesafesi: 4--5 m5 m



TaTaşışınabilir Snabilir Sööndndüürrüüccüülerin lerin 
Genel Genel ÖÖzelliklerizellikleri

Emniyet pimiEmniyet pimi
TaTaşışıma koluma kolu / / tutma mandaltutma mandalıı
ManometreManometre
EtiketEtiket ::
–– TipTip ((SuSu, C02, , C02, ABC tozABC toz))
–– YangYangıın sn sıınnııflandflandıırmasrmasıı (A, B, C)(A, B, C)
–– KapasiteKapasite
–– KullanKullanıım talimatm talimatıı

BoBoşşaltma borusu ve altma borusu ve lanslansıı



YaygYaygıın Kullann Kullanıılan lan 
SSööndndüürrüüccüü MaddelerMaddeler::

SUSU
AABBCC TTOOZZ
CCOO22 veve HHaallookkaarrbboonn
KKuum m veve KKööppüükk



SUSU
SUSU + CO+ CO22 itici maddeitici madde
SADECESADECE ssıınnııffıı yangyangıınlar inlar iççinin
–– tahtatahta / / kakağığıtt, , vbvb..

Varsa yanVarsa yanııccıı ssııvvıılarlarıı ortamdan ortamdan 
UZAKLAUZAKLAŞŞTIRTIR!!
TEHLTEHLİİKE,KE, elektrikle temaselektrikle temasıın oldun olduğğu u 
durumlarda durumlarda ççarparpıılma riskine karlma riskine karşışı su su 
kullankullanıımmıından kandan kaççıınnıılmallmalııddıır.r.



ABC TOZABC TOZ
ÇÇok Amaok Amaççllıı SSööndndüürrüüccüü MaddeMadde

Genel kullanGenel kullanıım im iççin idealin ideal::
YYüüzeyselzeysel korkor yangyangıınlarnlarıı ileile alevlialevli yangyangıınlarnlarıı kolaycakolayca ssööndndüürrüürr..

ABC ABC tozutozu katkatıı maddemadde yyüüzeyindezeyinde eriyerekeriyerek tabakatabaka oluoluşştururturur. . AyAyıırmarma etkisietkisi
ileile kkıısmensmen boboğğmama veve sosoğğutmautma, en , en öönemlinemli olarakolarak da da engellemeengelleme etkisinietkisini
gergerççekleekleşştirirtirir..

SSııvvıı yangyangıınlarnlarıındanda yangyangıınn ssöönenenene kadarkadar toztoz bulutubulutu devamdevam etmelietmeli, , katkatıı
yangyangıınlarnlarıındanda kontrollkontrollüü olarakolarak kesiklikesikli şşekildeekilde verilmelidir.verilmelidir.

Tekrar alevlenme riskini azaltTekrar alevlenme riskini azaltıır.r.

Ya ya da



ABC TOZABC TOZ
ÇÇok Amaok Amaççllıı SSööndndüürrüüccüü MaddeMadde

KURU TOZLARIN AVANTAJLARI
Çok maksatlı olarak kullanılırlar.(ABC)
Büyük sıvı yangınlarında da kullanılabilirler.
Köpük ile beraber kullanılabilirler.
(-50 / +60 ºC) arasında etkilidirler.
Zehirleme etkisi yoktur.
Bikarbonat esaslı tozlar asitleri nötr haline getirir.

KURU TOZLARIN DEZAVANTAJLARI
Kapalı yerlerde kirlenmeye neden olurlar.
Katı madde yangınlarında Söndürme sonrasında geri ateşlenmeye 
dikkat edilmelidir. Su ile mutlaka soğutma yapılmalıdır.
Toz bulutu ortamdaki yanıcı tozları havalandırabilir.
Elektrik tesisatlarında sınırlı kullanılır.
Cihazlarda sınırlı miktarda bulunması nedeni ile yangın 
söndürülmeden tükenebilir.



CCOO22 -- SSıınnııffıı
YanYanııccıı ssııvvıılarlar / / elektrik yangelektrik yangıınlarnlarıı iiççin idealdir.in idealdir.
KISA mesafede etkilidir.KISA mesafede etkilidir.
Bu gazla aBu gazla aççıık alanlarda ve hava akk alanlarda ve hava akıımmıınnıın n 
olduolduğğu yerlerde yangu yerlerde yangıınnıın sn sööndndüürrüülmesi lmesi 
oldukoldukçça zordur.a zordur.
HIZLICA PHIZLICA PÜÜSKSKÜÜRTRTÜÜP DAP DAĞĞITIT! ! 
–– Yeniden alevlenme ihtimaline karYeniden alevlenme ihtimaline karşışı, yang, yangıın n 

ssööndndüükten sonra da kullanmaya devam etkten sonra da kullanmaya devam et!!
SoSoğğuk yanuk yanııklaraklara neden olur dikkat et.neden olur dikkat et.



CCOO22 -- SSıınnııffıı
KARBONDİOKSİTİN AVANTAJLARI
Yüksek konsantrasyondaki CO2 Kapalı hacimlerde ani söndürme 
etkisi yaratır. Elektrik akımı yalıtkanıdır.Ancak seyyar cihazlarda 
mesafe bırakılmalıdır.
Diğer söndürme gazlarına göre ucuz olup kolayca doldurulabilir.
Temiz söndürücüdür.Çok az tahriş ve pas etkisi vardır.

KARBONDİOKSİTİN DEZAVANTAJLARI
Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucu etki gösterir.
Kritik sıcaklık nedeni ile sıcak ortamlarda tüp basıncı artar.
Gazın -78 ºC de çıkması temas ile soğuk yanıklarına neden olur.
Kuru buz partikülleri statik elektrik taşırlar. Alçak basınçlı
Depolardan el hortumu ile kullanıldığında topraklama gerekir.



HalonHalon
BilgisayarlarBilgisayarlar / / elektronik aletle ielektronik aletle iççin idealdir.in idealdir.
YanYanııccıı madde ile oksijenin kimyasal madde ile oksijenin kimyasal 
reaksiyonunu bozar.reaksiyonunu bozar.
Kapasite bakKapasite bakıımmıından ndan C0C022’’den den İİKKİİ KATKAT
etkilidir.etkilidir.
KalKalııntntıı bbıırakmazrakmaz, , kolay temizlenir.kolay temizlenir.
HIZLICA PHIZLICA PÜÜSKSKÜÜRTRTÜÜP DAP DAĞĞITIT! ! 
–– Yeniden alevlenme ihtimaline karYeniden alevlenme ihtimaline karşışı, yang, yangıın n 

ssööndndüükten sonra da kullanmaya devam etkten sonra da kullanmaya devam et!!



YanYanıık kokusu veya duman k kokusu veya duman 
varlvarlığıığındanda::

YangYangıınnıı haber ver, alarmhaber ver, alarmıı ççalalışışttıır.r.
GGüüvenlik birimini bilgilendir.venlik birimini bilgilendir.
110 110 İİTFATFAİİYEYE’’yiyi araara!!
Elektrikli cihazlarElektrikli cihazlarıın ban bağğlantlantıılarlarıınnıı kes.kes.
–– Kendini tehlikeye atmadan kolayca Kendini tehlikeye atmadan kolayca 

tutututuşşabilecek malzemeleri uzaklaabilecek malzemeleri uzaklaşşttıırr
Birim yetkilerine haber ver.Birim yetkilerine haber ver.
–– veve Acil Durum SorumlusunaAcil Durum Sorumlusuna



İİLK FAALLK FAALİİYETYET
yanyanıık kokusu veya duman varlk kokusu veya duman varlığıığında;nda;

1.1. Panik yapmayPanik yapmayıınn!!
2.2. YangYangıınnıı haber verinhaber verin!!
3.3. En yakEn yakıın yangn yangıın alarmn alarmıınnıı aktive edinaktive edin!!
4.4. GGöörrüülen yerin kaplen yerin kapııssıınnıı kapatkapatıın ve tahliyeyi san ve tahliyeyi sağğlaylayıınn!!
(hava cereyan(hava cereyanıınnıı azaltazaltıır, duman veya alevi hapseder)r, duman veya alevi hapseder)
5.5. EEğğer bir kier bir kişşi alev aldi alev aldııysa hemen mysa hemen müüdahale edin!dahale edin!
6.6. TTÜÜM yangM yangıınlarnlarıı TEHLTEHLİİKELKELİİ olarak deolarak değğerlendirerlendir!!

–– TTüüm binanm binanıın tahliye in tahliye işşlemine DEVAM ETlemine DEVAM ET
–– YangYangıın sn sööndndüürrüüccüüleri kullanma konusunda eleri kullanma konusunda eğğitim itim 

almadalmadııysan yangysan yangıına mna müüdahale etme tedahale etme teşşebbebbüüssüünde nde 
bulunmabulunma!!



TaTaşışınabilir yangnabilir yangıın sn sööndndüürrüüccüü kullankullan
EEĞĞERER::

BinaBina tahliye edilmitahliye edilmişşsese ((yangyangıınn alarmalarmıı aktive edilmiaktive edilmişş))

Yetkililer Yetkililer bilgilendirilmibilgilendirilmişşsese ((110 ara110 ara!)!)

YangYangıın n YAYILMAMIYAYILMAMIŞŞSASA ((kküçüüçükk veve devam edendevam eden))
ÇÇIKIIKIŞŞLAR ALAR AÇÇIKSAIKSA ((ssıırtrtıın n ççııkkışışta olacak ta olacak şşekildeekilde yangyangıına na 
mmüüdahale etdahale et))
YangYangıın sn sööndndüürrüüccüü elindeyseelindeyse, , veve......
–– Sen kullanSen kullanıım konusunda m konusunda deneyimlideneyimli veve bilgiliysenbilgiliysen!!
–– YalnYalnıız DEz DEĞİĞİLSENLSEN -- arkanarkanıı kollayacak biri mutlaka kollayacak biri mutlaka 

bulunmalbulunmalıı!!
–– MMüüdahale etmeden dahale etmeden ÖÖNCENCE mutlaka yardmutlaka yardıım istenmim istenmişş

olmalolmalıı! ! 



P.A.S.S. P.A.S.S. 
TekniTekniğği;i;

11) ) SSıırtrtıınnıı aaççıık olan k olan ççııkkışış
kapkapııssıı yyöönnüünde olacak nde olacak 
şşekilde durekilde dur,,

2)  2)  YangYangıından 2 ndan 2 -- 2,5 m 2,5 m 
uzakluzaklııkta dur,kta dur,

3) 3) Daha sonraDaha sonra >>:>>:

Pimi Pimi ÇÇekek

AteAteşşin kaynain kaynağığına na 
yyöönelnel

SSııkk

SSüüppüürr



PPİİMMİİ ÇÇEKEK



AATETEŞİŞİN KAYNAN KAYNAĞĞINA YINA YÖÖNELNEL
AAŞĞŞĞIDANIDAN ve ateve ateşşin dip kin dip kıısmsmıı yani yani ççııkkışış

noktasnoktasıına dona doğğru tutru tut



SSIKIK
YangYangıın sn sööndndüürrüüccüüyyüü ateateşşe doe doğğru sru sııkk



SSÜÜPPÜÜRR
SSüüppüürrüür gibi yaparak, sr gibi yaparak, sööndndüürrüüccüü
maddenin smaddenin sııkkııldldığıığı alanalanıı genigenişşletlet



TAMAMTAMAM, , ssööndndüü……
Ya Ya şşimdiimdi??

YangYangıın alann alanıınnıı GGÖÖZLEZLE
–– EEğğer ateer ateşş yeniden alevlenirseyeniden alevlenirse tekrar ettekrar et! ! 
–– EEğğer yanger yangıınnıı kontrol altkontrol altıına alamazsanna alamazsan, , acilen olay yeriniacilen olay yerini TERK ETTERK ET!!

Olay yerini denetlemesi iOlay yerini denetlemesi iççin yetkililere haber verin yetkililere haber ver! ! 

KullanKullanıılmlmışış yangyangıın sn sööndndüürrüüccüüler ler tekrar doldurulmaltekrar doldurulmalıı
veya veya yenisi ile deyenisi ile değğiişştirilmelidirtirilmelidir!!
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