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T.C. 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

                                           Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 
 

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ 

 

Amaç :  

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 

kullanılan alanlardaki (Hizmet binaları, biyoteknoloji merkezi, lojmanlar, ambar, atölye, depo, 

akaryakıt Enstitüu, ağıllar, ahırlar vb.) açıkta ve kapalı yerlerde bulunan her türlü taşıt araçları 

ile bütün gereçlerin ziraai üretim araçlarının, tarlaların, ağaçlık gibi sahaların tasarımı, yapımı, 

işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal 

kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak, yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında 

alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.   

 

Kapsam 

 

Madde 2-Bu yönerge; Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan her türlü yapı, 

bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme 

tedbirlerini, yangından meydana gelecek ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik 

nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan tasarım, 

yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar. 

 

Yasal Dayanak 

 

Madde 3-Bu Yönerge Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı kararı ile 

çıkan 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan binaların yangından 

korunması hakkında yönetmelik esaslarına göre hazırlanmıştır. 

 

Uygulama 

 

Genel Sorumluluk Ve Yasaklar 

 

Madde 4-Bu Yönergenin uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklar aşağıda belirtilmiştir. 

 

a) Yangını haber verme; Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığını veya dumanını 

görenlerin bunu, doğru tarif ederek ve meşgul etmeden itfaiyeye haber vermesi zorunludur. 

Koruma ve Güvenlik görevlileri yangın riskinin yüksek olduğu yaz dönemlerinde nöbet 

tutarken mümkün olduğunca araziyi de gözleyecek, yangın ihtimaline karşı her an teyakkuzda 

bulunacaklardır. 

  

b) Park yasağı; Sokak ve caddelerle araçların yangın söndürme cihazlarının kullanımını 

ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park etmeleri, yol vermemeleri, yaya 

kaldırımını aşacak şekilde tabela ve afiş asılması, sergi açılarak yolun kapatılması, dar 

sokaklara park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktır. 

 

 c) Söndürme Malzemelerine Müdahale: Müdürlüğümüzün her türlü bina, açık arazi, 

tesis, sokak, cadde, alan ve meydanlarda bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve 

cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak veya kullanılmayacak hale getirmek yasaktır. 
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 ç) Açıkta ateş yakmak: Müdürlüğümüzün koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde 

vatandaşlara ocak yeri olarak ayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak, 

anız yakmak yasaktır. Kâğıt, plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin 

ve sigara izmaritlerinin kapalı mekânlara, kapı önlerine, çöp kutularına, ekili alanlara, ormanlık 

alanlara, yol, cadde ve sokaklara atılması ve dökülmesi yasaktır. 

 

 d)Bina önünü açık bulundurma: Müdürlüğümüzde yangına müdahaleyi 

kolaylaştırmak bakımından, yapıların ana girişi ve civarında, itfaiye araçlarının rahatlıkla 

yanaşmasını temine yönelik “park yasağı” konularak ve bu husus trafik levha ve işaretleriyle 

gösterilecektir. 

 

 e)İhbar Telefonu: Yangın durumlarında İtfaiye Teşkilatının 110 numarası ile Orman 

Yangınları ihbar hattı 177 numaraları kullanılır. 

 

 f)Bina sorumlusu: Bu yönergenin bu bölümdeki maddelerinde yer alan yangın 

güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklarla ilgili hususların uygulanması, binadaki en büyük 

amirin, lojman olarak tesis etmiş yapıların yöneticilerinin, sorumluluğundadır. 

 

 g)Yangın söndürücü cihaz ve tesisler: Müdürlüğümüz bina ve tesislerindeki sabit veya 

seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kâğıt 

paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hale getirmek veya bozuk 

bir halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin 

geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek, bina önüne ip çekmek, tente astırmak, sergi 

kurdurmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı 

dışında kullanılmayacaktır. 

 

Yangın söndürme tankerleri her zaman dolu olarak atölyede harekete hazır halde 

bulundurulacak, bunun yanında arazi yangınlarını sınırlandırmak için atölyede yangın riskinin 

yüksek olduğu yaz mevsiminde en az bir adet traktör pulluk takılı halde harekete hazır 

bekletilecektir. 

 

 ğ)İtfaiye Amirinin Talimatlarına Uyma Zorunluluğu: Müdürlüğümüzde gerek bina 

itfaiye görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada 

Müdürlüğümüz çalışanları verilecek karara aynen uyar. 

 

 h)İtfaiye ile İşbirliği: Müdürlüğümüz çalışanları, yangın ekipleri ve olay yerinde 

bulunanlar görevlilere yardımcı olurlar, çalışmayı güçleştirici davranışlarda bulunamazlar. 

 

Genel Anlamda Yangın Sebepleri 

 

a) Yangına karşı korunma prensip ve emirlerine, talimatlarına uymamak, 

b) Yangın önleyici tedbirlerin zamanında alınmaması, 

c)  Çalışan personelin yangın söndürme ve önlemede eğitimsiz ve bilgisiz olması, 

d) İhmal, Sabotaj, Kazalar-Sıçrama, Tesislerdeki mevcut likit petrol gazı sistemlerinin 

eksikliği, yıpranması 

e) Doğal olaylar, Nükleer ve konvansiyonel silahların etkilerinden meydana gelen yangınlar, 

 

Yangın Sınıfları: 
 

 A Sınıfı Yangınlar 

Madde 5-Katı madde yangınlarıdır. Bunlar tahta, kâğıt, pamuk, ot, yün, parafin, mum, katı 

yağlar gibi maddelerdir. Bu maddeler genel olarak ısı maddesi ile gaz oluşturmakta oksijen ile 
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birleşerek yanma meydana gelmekte. Yangın faktörlerinden ısıya yöneliktir. Isının ortadan 

kaldırılması ile söner söndürme maddesi “SU” dur. 

 

B Sınıfı Yangınlar : Sıvı yangınlarıdır. Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. Bu yangınlara 

Akaryakıt yangınları da denir. Yanan madde çeşitleri akaryakıt türevleridir. Benzin, Motorin, 

Fuel - Oil ve İnorganik maddeler (Bitkisel olmayan maddeler ) akrilik, tiner, boya v.b. 

maddelerdir. Sıvı yanıcı maddeler genelde buharlaştıktan sonra yanarlar. Söndürme, oksijene 

(havaya) yöneliktir. Oksijenin ortadan kaldırılması “ B “ sınıfı yangını söndürür. 

 

C Sınıfı Yangınlar: Gaz yangınları ve elektrik yangınları bu sınıfa girer. Likit Petrol Gazı, 

Havagazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanmasıyla oluşan yangınlar Gaz 

yangınlarıdır. Elektrik yangınlarında yanan madde izolasyon maddeleridir. Yangın sebebi 

kıvılcım ve şeraredir. Taşıması gerektiği dirençten daha fazla yüklenen kablo ve tesisatlar 

ısınarak izolasyon maddesini kavurur ve sonucunda yangın meydana gelir. Söndürme tekniği 

maddenin yani üç faktörden birisinin ortadan kaldırılmasıdır. Elektrik kaynağı kapatılır, 

Sigorta, Şalter, ana besleme hattı Elektriği iletmeyen söndürücülerle çıkan yangın söndürülür. 

Elektrik yangınlarında su, iletken olduğu için kullanılmaz.   

 

D Sınıfı Yangınlar : Metal Yangınları bu sınıfa girer. Yanabilen hafif metaller ve alaşımlarının 

yangınlarıdır. Magnezyum, titanyum, zirkonyum, fosfor gibi metaller yanarken oksijene ihtiyaç 

duymazlar. Yanan madde (metal) ısınırken eriyen özel yangın tozlarının kullanılmasıyla 

sönerler. Bu tozlar TBM (Trimetoksi Broksin) Metal x , MI  gibi maddelerdir. Bu maddeler 

yanan metali camımsı bir katmanla kapatır. İçten yanmayı bir süre sonra söndürürler. 

 

Taşınabilir Söndürme Tüpleri 

 

Madde 6-Söndürme tüplerinin sayısı mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. 

Her bağımsız bölüm en az bir adet olmak üzere, beher 200
 
m

2 
 taban alanı için 1 adet ilave 

edilerek uygun tipte 6 kğ’ lık  yangın söndürücü bulundurulması esas alınarak; A sınıfı yangın 

çıkması muhtemel yerlerde çok maksatlı yerlerde kuru kimyevi tozlu veya sulu, B sınıfı yangın 

çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu, Karbondioksitli veya köpüklü, C sınıfı yangın 

çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, D sınıfı yangın çıkması 

muhtemel yerlerde ise kuru metal tozlu söndürme cihazları bulundurulacaktır. 

 Söndürme tüpleri dışarıya doğru geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak 

görülebilecek şekilde işaretlenerek her durumda kolayca girebilir yerlere yerleştirilir. 

 Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan 

kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’ yi 

aşmayacak şekilde montaj yapılır. 

 Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TSE 11748 standardına göre 

yapılacaktır. Söndürücülerin bakımını yapan üretici veya servis firmaları Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Servis veren firmalar 

istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdür.     

 

Yangın Söndürme Cihazları 

 

Madde 7-Kendi aralarında sınıflara ayrılırlar Çeşitli Kaplarda ve kapasitelerdedirler. 

Özelliklerine göre sadece yangın başlangıçlarında kullanılırlar. 

 

1-Sulu Tip Yangın Söndürme Cihazları   

Kendi aralarında üç kısma ayrılırlar. 

a)Harici Basınçlı Sulu Yangın Söndürme Cihazları. b)Pompalı Sulu Tip Yangın Söndürme 

Cihazları 
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c)Soda asitli sulu tip yangın söndürme cihazları. 

 

2-Köpüklü Tip Yangın Söndürücüler: 

a)Kimyasal Köpüklü Y.S.C.lar. b)Foam Köpüklü Y.S.C . lar: “B” sınıfı yangınlarında 

kullanılır.  

 

3-Kuru Kimyevi Tozlu Y.S.C.lar 

Çeşitli kapasitelerde ve taşımalı tipler vardır.1 kg’ lık araç tiplerinden, 50 kg’ lık arabalı 

tiplerine kadar mevcuttur. B,C,D,  ve E  sınıfı yangınlarda kullanılır.  

 

4-Karbondioksitli Yangın Söndürme Cihazları:    

Çeşitli Kilogramlarda tipleri vardır. Kullanılırken şunlara dikkat edilir. 

a)       Hortumu düzgün olarak aç. 

b)       Metal kısımlarından tutulmamalıdır. CO2 –79 derecelik soğukluğa sahiptir. Metal 

bölümlerden tutulduğunda elimizde yapışma ve donmaya bağlı soğuk yanık oluşacaktır. Lans 

kısmında bulunan fiber, plastik tutacak kısımları kullanılmalıdır. 

 

5-Halon Alternatifi (Halojenli Hidrokarbonlar) Yangın Söndürme Cihazları:   

 Yangın söndürürcü olarak kullanılan halon alternatifi halojenli hidrokarbonlar (HCFC 

Hidrokloroflorokarbon), HFC (Hidroflorokarbon) PFC ( Perflorokarbon) ve FIC 

(floroyodokarbon tipi gazlar) (HK) olmak üzere beş sınıftır. Bu tip yangın söndürme cihazları 

üstten tetikli kullanımları kolaydır. 

 

Evrak, Arşiv Ve Yangın Güvenliği 

 

Madde 8-Binalarda yangında ilk kurtarılacak kıymetli ve önemli evrak için yeteri kadar kilitli, 

çelik dolap ve kasa temin edilip anahtarları sorumlulara verilir. Bu dolap ve kasalara 

“YANGINDA İLK KURTARILACAKTIR.” Etiketi konur. Arşivlere ancak arşiv memurunun 

beraberinde ve sadece gündüzleri girilir. Arşivde sigara içmek, yanıcı madde bulundurmak 

kesinlikle yasaktır. 

 

Kapı Numaraları: Bina içerisindeki kapılar numaralanır ve anahtarlarına 3x3 cm ebadında 

madeni numara plakası takılır. Anahtarları binanın uygun bir yerindeki kilitli camlı dolapta 

saklanır. 

 

Sigara İçilmeyen Yerler: Sigara içilmesi sakıncalı olan yerler, levhalarla belirtilir ve yasağa 

uyulması hususu takip edilir. 

 

Sigara İçilen Yerler: Sigara içilmesi serbest olan yerlerde sigara tablaları ve içinde su ıslak 

kum veya toprak bulunan madeni kutular bulundurulur sönmemiş sigaraların kağıt sepeti ve 

varillerine atılması önlenir, sigara tabla ve kutuları sık sık temizlenir. Bina ve tesislerin 

etrafındaki ağaç ve çimlerin kurumasına izin verilmeyecek, kuruyanlar temizlenecektir. 

 

Kağıt Toplama, Kırpma ve Yakma: Her odada etrafı kapalı metal kağıt sepeti ve binanın 

belli yerlerinde kağıt variller bulundurulur. Toplanan kâğıtlar binanın emniyetli bir yerinde 

yakılır. 

 

Çatı Güvenliği : Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı-parlayıcı 

madde vesaire bulundurulamaz.-Çatı depo ve arşiv olarak kullanılamaz; çatı aralarında insan 

yatmasına kesinlikle izin verilmez.-Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Giriş kapısı devamlı 

kilitli tutulur ve yalnızca pilli veya akülü el feneri kullanılarak ve bu talimat gereğince 

çıkarılacak yönergeyi uygulamakla görevli amirin izniyle çatıya çıkılabilir. Bunun için kapı 
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yanında madeni bir merdiven bulundurulur. Çatıya ancak ısıtma, soğutma ve klima gibi 

elektrikli cihazların yerleştirilmesi şeklindeki çok zorunlu hallerde, yangına karşı gerekli 

tedbirler ve mahalli itfaiye teşkilatının izni alınarak elektrik tesisatı çekilebilir.-Bitişik çatılar, 

bölme duvarları ile yangına karşı birbirlerinden ayrılır. Umumun kullanımına açık binalarda, 

çatı malzemesinin ahşap olmaması tercih edilir. Çatı araları periyodik olarak kuş gübresi ya da 

rüzgârın getirdiği pisliklerden temizlenir    

 

Evrak Güvenliği: Binalarda yangında ilk kurtarılacak kıymetli ve önemli evrak için yeteri 

kadar kilitli çelik dolap ve kasa temin edilip anahtarları sorumlulara verilir. Bu dolap ve 

kasalara “YANGINDA İLK KURTARILACAKTIR” etiketi konulur. 

 

Ahşap Malzeme Güvenliği: Boyatılacak veya yeniden yapılacak binalardaki ahşap kısımların 

ateşe mukavim boya ile boyatılması tercih edilir.- Ahşap tavan üzerine elektrik armatürü, 

balans ve transformatör gibi zamanla ısınan cihazlar monte edilemez.-Ahşap döşemeli 

binalarda mazot ve benzeri maddelerle temizleme yapılamaz. 

 

Arşiv Güvenliği: Arşivlere, ancak arşiv memurunun beraberinde ve sadece gündüzleri girilir. 

Burada sigara içmek yanıcı madde bulundurmak kesinlikle yasaktır. 

 

Bina Önü Güvenliği: Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, kamu binalarının  ana 

girişi ve civarında, itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşmasını temine yönelik  “ Park Yasağı” 

ihdas edilir. Ve bu husus trafik levha ve işaretleriyle gösterilir. 

 

Mutfak ve Çay Ocakları: Görevlilerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması bakımından yemek 

pişirme yeri ve çay ocakları, bu talimattaki fenni esaslara uymak suretiyle, daire amirinin 

müsaadesi ve sorumluluğu altında açılabilir.  

 

Yangın Güvenliği Sorumluluğu 

 

  Madde 9-Yapı, Bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden Müdürlüğümüz 

Lojmanlarından enstitü müdürü sorumludur. 

 

Ekiplerin Kuruluşu 
 

Madde 15-Yapı, Bina tesis ve işletmelerden; 10 bağımsız bölümü olan ve 50 kişiden fazla 

insan bulunan her türlü yapı, bina tesis ve işletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulacaktır. 
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Buna göre Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ekipleri aşağıdaki şekilde 

oluşturulmuştur: 
 
  

KONTROL MERKEZİ VE KARARGÂH SERVİSİ 

ADI SOYADI ÜNVANI SERVİSTEKİ GÖREVİ 

Dr. Deniz SOYSAL Müdür Servis amiri 

Mehmet Akif YÜKEL Müdür Yardımcısı V. Amir yardımcısı 

Dr. Mustafa KÜÇÜKKEBAPÇI İdari Koordinatör Amir yardımcısı 

Erdal CEYLAN Sivil Savunma Uzmanı Servis görevlisi 

YANGIN SÖNDÜRME SERVİSİ 

1. EKİP     

ADI SOYADI ÜNVANI SERVİSTEKİ GÖREVİ 

KORAY POYRAZ Üretim İşletme Bölüm Başkanı SERVİS AMİRİ 

Erdem ÇETİN Bitkisel Üretim Şube Şefi 
Amir yardımcısı, 

1.ekip başı 

Aydın AKIN İşçi  1. Ekip görevlisi 

Hayati ÇINAR İşçi  1. Ekip görevlisi 

Sinan BARIŞ İşçi  1. Ekip görevlisi 

Kazım SARIBAŞ İşçi  1. Ekip görevlisi 

Serhat ÖZTOZLU İşçi  1. Ekip görevlisi 

Serhan ÇALIK İşçi  1. Ekip görevlisi 

Mustafa YENER İşçi  1. Ekip görevlisi 

Mehmet SAĞDIÇ İşçi  1. Ekip görevlisi 

Kadir DEMİRKAYA İşçi  1. Ekip görevlisi 

Osman KAYAN İşçi  1. Ekip görevlisi 

Samet EKER İşçi  1. Ekip görevlisi 

İsmail AVCI İşçi  1. Ekip görevlisi 

Hasan SOLAK İşçi  1. Ekip görevlisi 

Kazım BÜLBÜL İşçi 1. Ekip görevlisi 

2. EKİP     

ADI SOYADI ÜNVANI SERVİSTEKİ GÖREVİ 

Erdem ÇETİN Bitkisel Üretim Şube Şefi 
Amir yardımcısı, 

2.ekip başı 

Yalçın YAMAN Veteriner Hekim 2.ekip görevlisi 

Yılmaz HAVSALI Laborant 2.ekip görevlisi 

Mustafa AYDIN Mühendis 2.ekip görevlisi 

Atilla BAŞKURT Veteriner Hekim 2.ekip görevlisi 



7 

 

Ahmet ÖKTENER Su Ürünleri Yüksek Mühendisi 2.ekip görevlisi 

Cihangir ÖZBEK Tekniker 2.ekip görevlisi 

Abdulmuttalip GÜNAY Tekniker 2.ekip görevlisi 

Okan ÇEVEN Tekniker 2.ekip görevlisi 

Hasan SOLAK İşçi 2.ekip görevlisi 

Halil ÖZCAN İşçi 2.ekip görevlisi 

İsmail SELÇİK İşçi 2.ekip görevlisi 

Kadir DEMİRKAYA İşçi 2.ekip görevlisi 

Emrah BEKLER İşçi 2.ekip görevlisi 

Fatih ASLAN İşçi 2.ekip görevlisi 

İsmail DURMAZ İşçi  2.ekip görevlisi 

Umut İLİK İşçi 2.ekip görevlisi 

İbrahim AKÇAY İşçi 2.ekip görevlisi 

Kadir DEMİRKAYA İşçi 2.ekip görevlisi 

KURTARMA SERVİSİ 

ADI SOYADI ÜNVANI SERVİSTEKİ GÖREVİ 

Zeki ÖZER Destek Hizmetleri Birimler Şefi Servis amiri 

Murat ŞİRİN 
Destek Hizmetleri Birimler Şefi 

Yrd. 
Kurtarma servisi görevlisi 

Saim ŞEKER İşçi Kurtarma servisi görevlisi 

Hasan KASAP İşçi Kurtarma servisi görevlisi 

Murat YAKIN İşçi Kurtarma servisi görevlisi 

Hakan DEMİRKIRAN İşçi Kurtarma servisi görevlisi 

Murat ELMAS İşçi Kurtarma servisi görevlisi 

Erdem AYAN İşçi Kurtarma servisi görevlisi 

Zeki YILMAZ İşçi Kurtarma servisi görevlisi 

Yusuf YİĞİT Şoför   Kurtarma servisi görevlisi 

Rıdvan DİLEK Şoför Kurtarma servisi görevlisi 

Ayhan DİNÇ Şoför Kurtarma servisi görevlisi 

Gökmen İKİZOĞLU Şoför Kurtarma servisi görevlisi 

Süleyman ÖZTAŞ Şoför Kurtarma servisi görevlisi 

Recep PAŞ Şoför Kurtarma servisi görevlisi 

İLK YARDIM SERVİSİ 

ADI SOYADI ÜNVANI SERVİSTEKİ GÖREVİ 

Cüneyt KAPTAN Veteriner hekim  Servis amiri 

Dr. Harun KARADAĞ Veteriner hekimi İlk yardım görevlisi 
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Cemal DAYANIKLI Veteriner hekim İlk yardım görevlisi 

İsmail ÇOBAN Veteriner hekim İlk yardım görevlisi 

Ergenekon OĞUZ Veteriner hekim İlk yardım görevlisi 

Dr.Ebru BERKİN Ziraat Yüksek Mühendisi İlk yardım görevlisi 

Arzu ÖZDEMİR Veteriner hekim İlk yardım görevlisi 

Ebru ŞENGÜL Veteriner hekim İlk yardım görevlisi 

İlkay ÇETİN Ziraat Yüksek Mühendisi İlk yardım görevlisi 

Dr.Ebru BERKİN Ziraat Yüksek Mühendisi İlk yardım görevlisi 

KORUMA SERVİSİ 

Abdulkadir FIRAT Güvenlik görevlisi Servis amiri 

Ahmet DÖNMEZ Güvenlik görevlisi Koruma servisi görevlisi 

Ayhan ÇÖLGEÇEN Güvenlik görevlisi Koruma servisi görevlisi 

Fatih KARAKAYA Güvenlik görevlisi Koruma servisi görevlisi 

Mehmet UYSAL Güvenlik görevlisi Koruma servisi görevlisi 

Mustafa ELDERE Güvenlik görevlisi Koruma servisi görevlisi 

Rafet ERKEK Güvenlik görevlisi Koruma servisi görevlisi 

 
 
 

Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda yönergeyi uygulamakla 

görevli amirin yardımcısıdır. 

 

Ekiplerin Görevleri    
 

Madde 10-Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

a)Söndürme Ekibi: Binalarda çıkacak yangın ve Müdürlüğümüz arazisinde çıkacak yangına 

derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya genişlemesine mani olmak, 

 

b)Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek, 

 

c)Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle 

ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, 

 

ç)İlk Yardım Ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak. 

 

Ekiplerin Çalışma Esasları 

 

Madde 11-Ekiplerin birbiriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmalarda bulunmaları 

esastır. 

 Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar yönergeyi uygulamakla 

görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler, amirlerinden emir alırlar. İtfaiye 

gelince, söndürme ve kurtarma ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler. 

 Bakanlık Kurum ve Kuruluş bina yöneticileri; ekiplerin, yapılarda oluşacak, yangınlara 

müdahale etmesi ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri 
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bulundurmak zorundadır. Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut savunma 

müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, 

hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulacaktır. Bulundurulacak malzemeler itfaiye 

teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin 

bakımı ve korunması, yönergeyi uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altında görevliler 

tarafından yapılacaktır. 

 Yangın haberini alan yangına karşı mücadele ekipleri, kendilerine ait araç-gereçleri 

alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir. Olay yerinde; 

 

A. Söndürme Ekibi:  

 

Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye veya 

genişlemesini önlemeye çalışır.  

 

1)Söndürme ekibinde görevli personel hangi yangında, hangi tip söndürme yöntemi 

kullanılacağını bilmelidir. 

 

2)Bütün personel, yangın söndürme cihazlarını kullanmayı bilmelidir. 

 

3)Dumandan zehirlenmemek için sık sık dışarıya çıkılarak temiz hava alınacaktır.       

   

4)Söndürme ekibinde görevli personel, ikişer kişilik gruplar halinde eşleştirilecek, yangın 

bölgesine sokulacaktır. Bu iki kişi yangını söndürürken aynı zamanda birbirlerini kollayarak, 

yaralanma, yanma, dumandan boğulma ve zehirlenmeye karşı birbirlerine sahip çıkacaklardır. 

5)Söndürme personeli; zaman zaman birbirlerini de ıslatarak, elbiselerinin kavrulmasını ve 

dolayısıyla ani tutuşmaları önleyeceklerdir. 

 

B. Kurtarma Ekibi: Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonra kıymetli eşyalar kurtarılarak 

olay yerinden uzaklaştırılır. 

 

1) Kurtarmada birinci öncelik İNSANDIR. Yangın bölgesinde yaralanmış, yanmış, boğulmuş, 

zehirlenmiş, baygın veya ölü durumda insan bulunabilir. Öncelik bunlar çıkarılarak ilk yardım 

ekibine teslim edilecektir. 

 

2)Yangının büyümesine neden olacak ve patlayıcı madde, alkol, tiner, LPG tüpleri gibi yanıcı, 

patlayıcı maddeler uzaklaştırılarak koruma ekibine teslim edilecektir.     

 

3) Eşya ve malzemeler kurtarılarak koruma ekibine teslim edilecektir. 

 

4)Yukarıda yazılı maddeler yerine getirildikten sonra diğer malzemeler üzerindeki etiketlerdeki 

öncelik sırasına göre kurtarılarak emniyet ekibine teslim edilecektir. 

5)Malzemelerin Kurtarma öncelik sırası; 

 

KIRMIZI    Y :  Yangında ilk önce kurtarılacak 

MAVİ    Y :  Yangında ikinci öncelikle kurtarılacak 

YEŞİL Y :  Yangında üçüncü öncelikle kurtarılacak,       

 

6)Birden fazla aynı öncelikli malzeme varsa bu etiketleri Y/1, Y/2 gibi öncelik sırasını belirler 

işaret konulacaktır. 

 

7)Kurtarma ekibinde görev alacak personel, yaralı taşıma usullerini bilecek ve söndürme 

ekibinde olduğu gibi ikişerli olarak görevlendirilecektir. 
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C. Koruma Ekibi: Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya kurum yetkililerinin 

göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine 

teslim ederler; 

 

1)Yangın bölgesinin çevre emniyetini alarak işi olmayanları bölgeye sokmayacaktır. 

 

2) (Varsa ) yangın bölgesinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli şahısları yakalayacaklardır. 

 

3)İtfaiye araçlarının geçeceği yolları açık bulunduracaktır. 

 

4)Yağmacılık, Hırsızlık ve kargaşaya engel olacaktır. 

 

5)Yangından kurtarılan malzemeyi emniyete alacaktır. 

 

D. İlk Yardım Ekibi: Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler. 

 

1)Yangından kurtarılacak insanlar ile yangında görev alan ekiplerden yaralanan personele ilk 

müdahaleyi yapacaklardır. 

 

2)İlk Yardım Ekibi, sargı, tampon, kırık, atelleme, şoku önleme, boğulma, zehirlenme ve 

yaralanmalarda ilk yardım usullerini iyi bilecektir. 

 

3)Gerekirse ambulanslar ile yaralıların hastaneye sevkini sağlayacaktır. 

 Yangından haberdar olan amir ve yangınla mücadele ekip personeli, en seri şekilde 

görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütürler. Yangın 

sonucu hasar gören bölümlerin yetkilileri ile itfaiye ve nöbetçi memur söndürme görevlilerince 

hazırlanan; Rapor Müdürlük Makamına sunulur. 

 

 Bu Talimat kurum internet sitesinde yayınlanır. Müdürlüğümüzde görevli bulunan tüm 

personel bu talimatı bilmekten ve uygulamaktan sorumludur.         

    

 

 

YANGINA NEDEN OLAN HUSUSLAR 

 

 

1-Benzin veya buna benzer kolayca tutuşabilen yanıcı maddelerle vücut ve elbise temizliği 

yapılması ve bunların depo, oda, çalışma odası gibi yerlerde bulundurulması. 

 

2-Benzin mazot ve gaz gibi maddelerle soba tutuşturulması. 

 

3-Bacaların ve soba borularının sık sık temizlenmemesi ve bacaların saçakların yanından 

geçirilmesi. 

 

4-Usulsüz ilave elektrik tesisatı çekilmesi, elektrikli aletlerin izinsiz kullanılması ve elektrik 

tesisatının bilgisizce kurcalanması. 

 

5-Yanan sigara izmaritlerinin dikkatsizce sağa sola atılması, Arızalı brülör ve bek’ lerin 

kullanılması, 
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6-Yangın söndürme cihazlarının bakımının ihmal edilmesi, kullanılmasının öğrenilmemesi ve 

sık sık yangın tatbikatı yapılmaması, 

 

7-Kalorifer dairesinde, soba ve ocak başında uyunması, Oksijen ve elektrik kaynağının uygun 

yer ve şekilde yapılmaması, 

 

8-Tatil günleri ve mesai saatleri dışında bakım kademelerinin açık ve kontrolsüz bırakılması 

yangına neden olmaktadır. 

 

 Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi kurum web sitesinde yayınlandığına dair tüm 

birimlere bilgi verilmiştir. Yapılan kontrollerde yangın tüplerinin dolu ve tam olduğu, gerekli 

ikaz yazılarının mevcut olduğu, kapıların ve kilit sisteminin, aydınlatma tesisatlarının sağlıklı 

çalıştığı tespit edilmiştir. Bu gibi yerlerin bakım ve temizliğinden ve arızalarının ilgili teknik 

kısma bildirilerek giderilmesinden görevlendirilen şahıslar sorumludurlar. Yangına sebebiyet 

verdiği somut olarak belirlenen şahıslar, adli ve idari olarak sorumlu tutulacaktır. 

 Bu yönergenin uygulanmasından Müdürlük sorumludur. Bölüm Başkanları, Şube Şefleri 

ve Birim Sorumluları maiyetlerindeki çalışanlara bu yönergeyi duyuracak uygulanmasını temin 

edeceklerdir. 
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