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YANGIN CİNSLERİ 
 
Yangınlar yanan yakıt cinsine göre dört sınıfa ayrılır. 

 A 

 B 

 C 

 D 

  
A Sınıfı Yangınlar 

 Ahşap 

 Kağıt 

 Plastik 

 Yer döşemesi (Tekstil) 
vb. madde yangınlarıdır. 

 
 
 
B Sınıfı Yangınlar 

 Benzin 

 Yağ 

 Gres 

 Boya 
vb. madde yangınlarıdır. 

      
C Sınıfı Yangınlar 
Yanıcı gazlar ve elektrik yangınlarıdır. 
Bu sınıfa; 

 Metan, propan, LPG, asetilen vb. 
gazlar 

 Ofis ekipmanları 

 Motorlar 

 Prizler 

 Isıtıcılar vb. girer 
           

 

D Sınıfı Yangınlar 

 Metal yangınlarıdır. Bu sınıfa; 

 Potasyum 

 Sodyum 

 Alüminyum 

 Magnezyum gibi metaller girer 

 
 
YANMA OLAYI 
 

Yanıcı maddelerin oksijenle ısı çıkararak birleşmeleri yanmayı meydana getirir. Yanma olayının üç 
temel elemanı vardır. Bunlar aynı anda ve aynı yerde meydana geldiği zaman yanma olayı olur. 

 
Yanma Olayının Temel Elemanları 

 Oksijen (hava)  

 Yanıcı madde 

 Isı (kıvılcım) 
Bu temel elemanlardan biri 
ortadan kaldırılırsa yanma olayı 
meydana gelmez. 
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YANGIN 
Yangın olması için öncelikle yanma olayının meydana gelmesi lazımdır. Ancak her yanma olayı bir 

yangın değildir. Şu halde yangın tanımına bir faktör daha eklenmelidir. Bu da "Zincirleme Reaksiyon" olarak 
adlandırılır. Yani yanma olayının yangına dönüşmesi için zincirleme reaksiyonu sağlayacak ortamın 
bulunması gereklidir. 
 

Yangın Faktörleri  
           Yanmanın etrafa 
kendiliğinden sirayeti mümkünse 
yangın olur. 
Bu nedenle yangın faktörleri 
açısından yanma üçgeni "Yangın 
Tetrahedronu" olarak değiştirilir.  

  
  
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TİPLERİ 

Söndürücü cinsleri kullanıldıkları yangın cinsine göre sınıflandırılır. 

A Sınıfı 
Kullanıldıkları 
yerler 

 Ahşap, 

 Kağıt, 

 Plastik 
A sınıfı 
yangınlardır. 

 

B Sınıfı 
Kullanıldıkları 
yerler 
Kolay tutuşan sıvı 
yangınlarıdır. 

 
 

C Sınıfı 
Kullanıldıkları 
yerler 

 Yanıcı gazlar 
Elektrik 
yangınlarıdır. 

 

D Sınıfı 
Kullanıldıkları 
yerler 
Metal 
yangınlarıdır. 

 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ 
 
İşyerlerinde yangın başlangıçlarında kullanılmak üzere, otomatik püskürtücü bulunan yerler dahil, seyyar 
yangın söndürme cihazları bulunmalıdır. Bu cihazlar, işyerinde çıkabilecek yangınların çeşidine ve yapılan 
işin özelliği ile işyerinde maddelerin cinsine etkili nitelikte olmalıdır. Yangın söndürme cihazları, görünür ve 
erişilir yerlere konulmalı ve önlerinde engel bulunmamalıdır. Seyyar yangın söndürme cihazları, en az 6 ayda 
bir defa kontrol edilmeli ve kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılmalıdır. Köpüklü tip (Sodyum bikarbonat-
asitli) yangın söndürme cihazları, en az senede bir defa tamamen boşaltılıp yeniden doldurulmalıdır. Karbon 
dioksitli, bikarbonat tozlu, karbon tetraklörürlü ve benzeri kimyasal maddeli yangın söndürme cihazları, 
kullanıldıktan sonra derhal yeniden doldurulmalıdır. İşyerinde, yapılan işin cinsine ve özelliğine göre etkili 
olabilecek tipte ve yeterli sayıda yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır. Bu cihazlar ve bunlara 
yardımcı tesis ve teçhizat daima işler bir halde olmalıdır. Cihazların işyerlerindeki tertip ve tanzimi, icabında 
kolayca kullanılmasını mümkün kılacak şekilde yapılmalı ve her altı ayda bir tartılmak suretiyle muayene 
edilmeli saptanan ağırlıklar cihaz üzerine takılacak bir etikete muntazaman kaydedilmelidir. Tüp içindeki 
tesirli maddenin net ağırlığı yarıdan aşağıya düştüğü takdirde, o cihaz boşalmış sayılarak yeniden 
doldurulmalıdır. 
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EMNİYET PİMLİ SÖNDÜRÜCÜNÜN KULLANILMASI 
 
ÇSUS sistemini kullanınız. 
 
ÇSUS Sistemi 

 Çekme 

 Sıkıştırma 

 Uygun kullanım 

 Süpürme 
Söndürücünün kullanılması için uygulanacak 4 kuraldır. 
 
Çekme 
Söndürücünü
n pimini 
çekerek 
çalışma 
konumuna 
getiriniz. 

 

Sıkıştırma 
Üst kolu 
sıkıştırınız. 
Bu hareket 
söndürücü 
içindeki 
söndürme 
malzemesinin 
dışarıya 
çıkmasını 
sağlar. 

 

 

Uygun Kullanım 
Söndürücüden çıkan söndürme 
malzemesini, 
Ateşin tabanına doğru sıkınız. 
Eğer aleve sıkarsanız faydası 
olmaz. 
Yanan maddeyi hedef alınız. 

 

Süpürme 
Yangının bir kenarından diğer 
kenarına doğru süpürerek yangını 
söndürünüz. 

 
  
SÖNDÜRME KURALLARI 

 Yangın çok tehlikelidir. 

 Yangın söndürmede kendinizi veya başkalarını tehlikeye atmayınız. 

 Yangın alarmını açınız. 

 110 na telefon ederek itfaiyeye haber veriniz. 

 Tehlikede olana yardım ediniz. 

 Ne yandığını bilmedikçe müdahale etmeyiniz. 

 Yangın cinsini bilmiyor iseniz, hangi söndürücüyü kullanacağınızı da bilemezsiniz. 

 ABC tipi söndürücünüz olsa bile, patlayabilecek veya tehlikeli duman çıkaran bir şey olabilir. 

 Eğer yangın başladığı yerden etrafa hızla yayılıyor ise müdahale etmeyiniz. 

 Söndürücüler yangın başlangıcında kullanılır. 

 Eğer yangın hızla yayılıyor ise, binayı boşaltarak, kapı ve pencereleri kapatmak gereklidir. 

 Uygun ve yeterli olmayan ekipmanla yangın söndürmeyiniz. 

 Eğer uygun tip veya yeterli miktarda söndürücünüz yoksa yangına müdahale etmemek daha iyidir. 

 Eğer zehirli buhar teneffüs etme durumu var ise müdahale etmeyiniz. 
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 Yangın büyük miktarda duman çıkarıyor ise, sizde onu teneffüs edeceğinizden, en doğrusu müdahale 
etmemektir. 

 Materyallerden çıkan gazlar, küçük miktarlarda da olsa öldürücü olabilir. 

 Eğer moral olarak hazır değilseniz, yangına müdahale etmeyiniz. 

 Herhangi bir sebeple, durumdan rahatsız iseniz, işi yangın bölümüne bırakınız. 

 Yangın söndürürken, kendinize bir çıkış bırakınız. 

 Söndürücü bozulursa veya beklenmeyen bir şey olursa, derhal orayı terk ediniz. 

 Şunu unutmayınız, daima arkanızda çıkış bulunsun. 

 Rüzgarı veya hava akımını arkanıza alınız. 
YANLIŞ 

 

DOĞRU 

 
 
 

 Yangına olabildiğince yaklaşınız ve en yakın yerden alevin dibinden başlayınız. 
YANLIŞ 

 

DOĞRU 

 
 
 

 Damlayan ve akan yerlerde yukarıdan başlayınız. 
YANLIŞ 

 

DOĞRU 

 
 
 

 Yangının büyüklüğüne göre yeterli söndürücüyü teker teker değil aynı anda kullanınız. 
YANLIŞ 

 

DOĞRU 

 
 
 

 Önce önü sonra ileriyi söndürünüz. 
YANLIŞ 

 

DOĞRU 
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 Yangın tamamen sönmeden ayrılmayınız. 
YANLIŞ 

 

DOĞRU 

 
 
 

 Söndürücüyü omuz hizasına asınız. 
YANLIŞ 

 

DOĞRU 

 
 
 

 Kullanılmış söndürücüleri tekrar yerine asmayınız, doluma gönderiniz. 

YANLIŞ 

 

DOĞRU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan 

KALİTE YÖNETİM EKİBİ 
 

 KYS SORUMLUSU KYS TEMSİLCİSİ 

 
 


