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YANGIN TALİMATI 

MAKSAT 

 Yangından Koruma Tedbirleri ile yangın başlangıcından ve sonunda müessesemizdeki 

görevlilerin yapacakları işlere ait açıklamadır. Servislerin çalıştığı her katta (ekli listede 

gösterilen) yeterli yangın söndürme araç ve gereçlerin bulundurulması elzemdir. 

 

YANGIN TEHLİKESİNE MARUZ KIYMETLER 

 -Para ve çekler, Portföy (Kıymetli Evrak ) 

 -Günlük kasa fişleri, Kanuni defterler, cari hesap kartları, muavin defterler 

 -Personel dosyaları 

 -Bürolar ve depolar 

 -Öğrenci devam devamsızlıkları 

 -Öğrenci ile ilgili her türlü basılı evrak 

 -Binadaki her türlü makine ve gereçler 

 -Mobilya mefruşat 

 -Laboratuvarlarda bulunan araç gereçler 

 -Kütüphaneler  

YANGINLA MÜCADELE TEŞKİLATI 

 Müessesemiz ve bağlı birimlerinde aşağıda yazıldığı şekilde yangınla mücadele 

ekipleri teşkil edilmiştir. Binalarımızın neresinde yangın çıkarsa çıksın bu ekipler en kısa 

zamanda var gücüyle yangın mahalline yetişip söndürme ameliyesine girişir. 

 -Söndürme Ekibi 

 -Kurtarma Ekibi 

 -İlk Yardım Ekibi 

 -Koruma Ekibi 

YANGINDAN KORUMA TEDBİR VE TERTİPLER 

A. TEDBİRLER 

 -Sönmemiş sigaralar öteye beriye atılmaz 

 -Bacalar zamanında temizletilir 

 -Doğalgaz/Kaloriferler kazanı ve ocakları etrafına yanıcı ve parlayıcı maddeler 

bırakılmaz 

 -Elektrik tesisatı kontrol ettirilir. Resen her hangi bir ilave yapılmaz. Sigorta buşonları 

sağlam, priz anahtar, buat ve sair malzemenin kapakları kapalı bulundurulur. 

 -Tahta, talaş, odun, kömür, kağıt ve benzeri gibi çabuk yanabilen maddeler tehlikesiz 

yerlerde cinslerine göre toplu depo edilir. 

 -Çatı katlarındaki elektrik tesisatı iptal edilir. 

 -Büro ve depolarda elektrik sobası, ocağı ve ütüsü ile benzin, ispirto ve gazocağı 

bulundurulmaz. 
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 -Statik elektrikten doğabilecek tehlikeleri önlemek için tesisat ve makineleri 

topraklandırılır. 

 -Motorlu araçların benzin bidon ve çantaları kendi anahtarlarıyla açılır. Bunları açmak 

için sert cisimler kullanılmaz.   

B. TERTİPLER 

 -Yangında ilk anda kurtarılması gereken kıymetleri muhafaza eden kasa ve dolaplar 

üzerine “Yangında İlk Kurtarılacak” etiketi yapıştırılır. 

 -Bu kıymetlerin yakınında torba ve çuval bulundurulur. 

 -Nöbetçilere bir yangın başlangıcında haber vereceği yerler öğretilir. 

 -Gerekli yerlere itfaiye teşkilatı telefon numaraları asılır. 

YANGIN VUKUUNDA YAPILACAK İŞLER 

A. GÜNDÜZ HABER VERME 

 -Yangını ilk gören yangın ihbar butonuna basarak bütün personeli haberdar eder. Amir 

veya görevli tarafından itfaiyeye haber verilir.  

 -İtfaiye ekibi yangın alarmı üzerine toplanarak ekip başı tarafından sevk ve idare edilir. 

Yangın söndürülmeye çalışılır.  

 -İtfaiyenin gelmesi halinde onunla işbirliği yapar ve bu çalışmada itfaiye amirinin 

emrine girer. 

 -Diğer personel koruma amirinin emrine girer. Binaya tahliye emri verildiğinde 

bürolar sükunetle terk edilip gösterilen yerde toplanır. 

 -Tek çıkış kapılı binaların terkinde pencerelerden çıkış için yangın veya ip 

merdivenlerden istifade edilir. 

 Kurtarma işleri: 

 -Yangının büyüme ve sirayet etme halinde yangından ilk anda kurtarılması gereken 

etiketli eşyaların kurtarılmasına başlanır. Bu sırada kıymetlerin ait olduğu yetkililer kurtarma 

işine müşarekette bulunurlar. 

 -Yangın dolayısıyla tahliye halinde evvela hastalar ve kadın personel çıkarılır. Yangın 

esnasında yaralanalar ilk yardım personeli veya ekibi tarafından kurtarılarak ilk yardım 

tesislerine sevk edilir. 

 Yangın gece olursa : 

 Koruma Güvenlik (nöbetçi) 

 -İtfaiyeye haber verir 

 -Müteakiben emniyet teşkilatına ve müessese amirine haber verir. 

 -Her hangi bir sabotaj, soygun ve yanmaya mani olmak üzere içeri alakalılardan başka 

kimseyi sokmaz ve imkân bulursa yangın söndürme cihazını kullanır. 
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YANGIN SÖNDÜRÜLMESİNDEN SONRA YAPILACAK İŞLER 

 

A. YANGIN RAPORU 

 Yangın söndürüldükten sonra amir tarafından biri ön diğeri asıl olmak üzere iki rapor 

gönderilir. 

 Ön rapor: 

 -Yangının tarihi ve saati 

 -Yangının çıktığı yer 

 -Yangın sebebi ( Bu rapor telefon, teleks, telgrafla) bildirilir 

 Asıl Rapor: 

 Mektupla bildirilecek bu raporda 

 -Yangının tarihi, saati, başlangıç yeri 

 -Yangının sebebi 

 -İtfaiye ekibinin faaliyetleri 

 -Söndürmede yararlılık gösterenler 

 -Varsa yaralananlar ve ölenler 

 -Mahalli tahkikat safhası 

 -Ziyana uğramış veya hasar görmüş kıymetler. 

 -Sigorta mümessilleriyle tutulmuş müşterek hasar zaptı gibi hususlar ihtiva eden rapor 

bir hafta içinde Umum Müdürlüğüne sunulur. 

İLK YARDIM EKİBİ 

 Yangın can ve mal varlığını tehditten asap bozucu bir olaydır. Bu nedenle zuhur 

anından itibaren kişiler, 

 -Dumandan boğulma 

 -Yanma gibi iki büyük tehlikenin tehdidi altındadır. Sinir sistemi kuvvetli 

olmayanların ilk andaki reaksiyonları 

 -Şaşkınlık 

 -Bağırmak ve çırpınmak 

 -Bayılmak 

 -İlk yardım ekipleri iş yerindeki toplumu bir anda paniğe sürükleyecek dehşet saçan 

bir atmosfer içinde aşağıda sıralanan görevleri yaparlar. 

 -Yangın zuhuru ile ekip ilkyardım dolabından ilk yardım malzemesini alır. 

 -Yaralanan ve bayılanlara ilk yardımı yapar. 

 -Yaralanan ve bayılanlara veya boğulma tehlikesi geçirenlerin öncelikle tahliyesi için 

kurtarma ekipleri ile devamlı surette irtibat sağlar. 

 -Kırık dirsek ile omur arasında ise, kol vücuda sargılarla geçici olarak tespit edilir. 

 -Dirsekten aşağısı askıya alınır, kırık dirsekten aşağıda veya bilekte ise, kırık yer alt 

ve üst tarafından ince tahta parçaları ile kitap veya gazete tomarı gibi sertçe bir şeyle tespit 

edilir. Üzeri gevşek bir şekilde bağlanıp askıya alınır. 
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 -Kırık kalça kemiğinde veya uyluk kemiğinde ise bacak kırığı üst ve altından dizinin 

yukarı ve aşağısından, bilekten ve ayaklardan birbirine bağlanır. 

GENEL OLARAK YARALI VE HASTALARA YAPILACAK İŞLER 

 Yaralı mümkün mertebe sıcak ve sakin tutulur. Nefes almaları kolaylaştırılır. Kusan 

ve tam olarak kendine gelememiş hastalar veya karnından yaralılara ağzından hiçbir şey 

verilmez. 

BOĞULMA VE BAYILMALARA KARŞI YAPILACAK HAREKET TARZI 

 Boğulmalar genel olarak öksürük hırıltısı gibi nefes alma zorluğu şeklinde görülür. 

Hastanın yüzü morarır. Yapılacak ilk iş hastayı bu hale getiren sebepleri ortadan kaldırmaktır. 

Ağızda nefes almaya mani şey varsa çıkarılır. Suni teneffüs usullerinden birisi hastaya tatbik 

edilerek hayata kavuşması sağlanır. 

KURTARICILARIN GÖREVLERİ 

 -Bir yangın ihbarı veya uçak taarruzuna müteakip, kurtarıcılar ekip başkanının 

emrinde olarak toplanırlar. Kurtarma malzemelerini alırlar. 

 -Yıkılan veya yanan kısmın enkazı altında kalmış yaralı veya hasta kimselerin 

mümkün mertebe yakınındaki soğuk ve sıcaktan müteessir olmayacak emniyetli ve kapalı bir 

yere taşınma usullerinden birisine göre taşıyarak götürülür. İstirahat ve gerekli ilk yardımları 

yapılır. 

 -Yaralıların taşıma sırasında incitilmemesine çok itina ederler. Yaralı emniyetli bir 

yerde ve hareket ettirilmesi ölüme sebebiyet olacaksa hareket ettirilmez. Yerinde ilk tedavisi 

yapılır. 

 -Yaralıları taşımasa en iyi araç sedyedir. Bulunmadığı takdirde bir kapı küçük bir 

merdiven sedye gibi kullanılır. İp, çarşaf gibi şeylerle de yaralı veya hastanın düşmemesi için 

güzelce bağlanır. 

 -Yaralı hastanın şuuru yerinde ve tutunmaya muktedir ise sırta alınarak veya koltuk 

altına alınarak taşınırlar. 

 -Şuuru yerinde olmayanlar ise, sedye olacak bir şey yoksa itfaiye usulüne göre taşıyıcı 

kollarına hastanın omuzları altından geçirerek ağırlığını ortalayacak şekilde, omuzdan arkaya 

sarkıtarak taşınır. 

 -Yaralı az ise, her yaralı iki kişi tarafından, koltuk ve bacaklarından kaldırılarak veya 

iki el üstünde taşıma usulüyle taşınır. 

 -Alçak ve dar olan yerlerde, duman olan mahallerde hasta yerde sürünerek taşınır. 

İTFAİYE EKİBİNİN GÖREVLERİ 

 -Müessese içinde yangını ilk gören şahıs bağırarak yangın yerini bildirir. Aynı 

zamanda alarm tertibatını faaliyete geçirir. 

 -Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekibi derhal ekip başkanının emrinde toplanır onun 

vereceği talimata göre ellerinde yangın söndürme malzemesi olduğu halde, yangın yerine koşar. 

 -Yangın başlangıç halinde ise söndürme X usulüne göre ( X yangın söndürme hareket 

tarzı bölümündeki esaslara göre ) söndürmeye başlarlar. Eğer yangın elektrik tesisatına yakın 

yerde ise hemen sigortayı çıkarırlar. 
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 -Kurtarma ekibi de lüzum görüldüğü takdirde personelden yardımcı almak suretiyle, 

yanan yer civarındaki yaralı personeli, bilgisayar, evrak, masa, sandalye gibi malzemeyi ve bazı 

maddeleri yerinden uzaklaştırırlar. 

 -Kurtarma ilk önce (YANGINDAN İLK ÖNCE KURTARILACAK) yazısı olan eşya 

kurtarılır. Yangın büyüme istidadı gösteriyorsa, derhal telefonda en yakın itfaiye amirliğine 

bildirilir. 

 -Yangın söndürüldükten sonra, aldıkları yangın söndürme malzemelerini silip, 

temizleyerek depoları su ile doldurarak yerlerine koyarlar. 

 -Yangın sonucunu bir raporla ekip başkanı müessese amirine bildirir. 

 


