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Yanıcı maddenin, ısı ve oksijenle 
birleşmesi sonucu oluşan kimyasal 
bir reaksiyondur.

1- YANMA
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YANMANIN ŞARTLARI

 YANMA OLAYININ 

OLUŞABİLMESİ 

İÇİN ;

 YANICI MADDE ,

 ISI 

 OKSİJENİN BİR 

ARADA OLMASI 

GEREKMEKTEDİR. 

BU OLAYA YANGIN 

ÜÇGENİ DENİR.

YANICI MADDE ISI

OKSİJEN
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Yararlanmak amacıyla yakılan ateş 
dışında oluşan ve kontrol edilemeyen 
yanma olayına Yangın denir.

2- YANGIN
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3- YANGININ NEDENLERİ

 Korunma Önlemlerinin Alınmaması

 Bilgisizlik

 İhmal

 Kazalar

 Sıçrama

 Sabotaj

 Doğa olayları
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4- YANGIN SINIFLARI

A  Sınıfı Yangınlar

B Sınıfı Yangınlar

C Sınıfı Yangınlar

D Sınıfı Yangınlar
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“A” SINIFI YANGINLAR

Katı Madde (tahta, kağıt pamuk v.s. ) 
yangınlarıdır. 

Soğutma ve yanıcı maddenin 
uzaklaştırılması ile söndürülür ve kontrol 
edilir.  
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“B” SINIFI YANGINLAR

Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer 

(Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran v.s.).

petrol türevleri, alkol, yağlı boya, tiner yangınları

 Soğutma (sis halinde su), 

boğma (karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ) 
ile söndürülebilir.
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“C” SINIFI YANGINLAR

Yanıcı gaz maddeler yangınıdır.

(Metan, propan, LPG, asetilen havagazı v.b.).

Kuru kimyevi tozlu,

halon gazlı,

Söndürme cihazı kullanılarak söndürme gerçekleşir.

(Elektirikli makine ve hassas cihazlar)

yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz.
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“D” SINIFI YANGINLAR

Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer

(Sodyum, Potasyum, Titanyum, Magnezyum gibi).

• Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır.

Elektrik yangınları ayrı bir sınıf olarak düşünülmemektedir.

•Elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilmelidir.
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Yanma olayını duraklatıp durdurma işlemine söndürme denir.

Başka bir deyişle söndürme yangın üçgeninin bozulması olayıdır.

5- SÖNDÜRME NEDİR?
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6- SÖNDÜRME TEKNİKLERİ

I- Soğutarak söndürme

II- Havayı kesme

III- Yanıcı maddenin ortadan       

kaldırılması

I- Yanıcı Madde

III- IsıII- Oksijen
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YANGIN  SÖNDÜRMEDE KULLANILAN  MADDELER

SU

KARBONDİOKSİT

KÖPÜK
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.Yangın söndürme cihazı basınç göstergesi(MANOMETRE)

+

BAR

-200 600

0 28

BAROMETRE
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Taşınabilir yangın söndürücüler çok
değerli yangın söndürme aletleridir.
Portatif yangın söndürücüler, erken
müdahale edilmediği durumlarda
hızla büyüyebilecek ve daha fazla
hasar verebilecek küçük yangınları
ortadan kaldırarak, can ve mal
kaybının önlenmesinde büyük rol
oynarlar.



15

1. Pimi çekin!..                                    2. Ateşe Yöneltin!..

3. Sıkın!.. 
(Mandala basın.)

4. Süpürür gibi söndürün!..
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7- SÖNDÜRME KURALLARI

•Dışarıda iseniz rüzgarı arkana alın.
•Hortumu alevin dibine tutun.
• Tetiğe basın.

Yanlış                                         Doğru
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Doğru                                        Yanlış

Önden tarayarak, yangının çıkış
noktası, yani dip kısmına
müdahale etmek.

Yanan yere üstten ve 
arkadan müdahale etmek.
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Yanlış                                 Doğru

Damlama veya sızıntı
noktasından,yani yukarıdan
müdahele etmek.

Yukarıdan damlayan
yanıcı ve parlayıcı
maddelere, aşağıdan
müdahele etmek.
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Yangının tamamen söndüğüne 
emin olmadan yangın 
mahallini terketmemek.

Yangın mahallini
terketmek.

Doğru Yanlış 

•Yangın körelmişse devam edin 
•Gerekiyorsa ikinci cihazı kullanın.
•Bir kaç yerden yangına müdahale edilebilir.


