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Kadıköy'de şantiye alanında yangın

15.02.2019



İstanbul Kadıköy'de 14 katlı inşaat 
halindeki bir binanın bodrum 

katında yangın çıktı. Depo olarak 
kullanılan bölümdeki yanan inşaat 
malzemeleri itfaiyenin 1,5 saatlik 

çalışmasının ardından kontrol 
altına alındı. Yangında depo 

görevlisi yaralandı.



Silivri'de korkutan şantiye yangını

23.12.2018



İstanbul'un Silivri ilçesinde yapımı devam 5 
katlı apartman inşaatında, işçilerin kaldığı 
odada henüz belirlenemeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Yangın söndürülürken şantiye 
alanında iki itfaiye aracı çamura saplandı. 

İtfaiye erleri küreklerle aracın lastik 
bölgesindeki çamurları almaya çalıştılar. 
Çalışmalar yetersiz kalınca olay yerine 

itfaiyenin kurtarıcı aracı sevk edildi. 



Manisa'da şantiye alanında yangın

25 Şubat 2019



Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
alanda yürütülen projeyle ilgili yüklenici 

firma tarafından kurulan şantiye alanında 
demir kesme makinesinden sıçrayan 

kıvılcımlar plastik malzemeden yapılma 
çatıyı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle 

büyüyen yangına ihbar üzerine kısa 
sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 

müdahale etti.



Bursa'da şantiye yangını!

05.12.2016



Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bir 
inşaat firmasına ait şantiyede işçilerin 

kaldığı barakalarda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve Bursa'nın birçok 
yerinden görülebilen siyah dumanların 
yükseldiği yangında, 41 yaşındaki harita 

teknisyeni Deniz Daş bulunduğu 
konteynerdan çıkamayarak yaşamını 

yitirdi.



MMO Bursa Şube Başkanı Mart, rüzgarın etkisiyle 
yangının 2-3 dakikada 70-80 kişilik konteyner 

yatakhaneyi enkaza dönüştürdüğünü ifade etti. 
Yangının elektrik kontağından kaynaklı 

olabileceğinin ifade edildiğini belirten Mart, 
“Nedeni her ne olursa olsun yangının bu kadar 

kısa sürede bu denli etkili olması, yeterli güvenlik 
önleminin alınmadığını ve ihmalin olduğunu 
gösteriyor. İnşaat şantiyelerinde emekçilerin 

barınma koşullarının ne kadar kötü olduğunu da 
göstermektedir” dedi. 



Çanakkale'de Şantiyede Korkutan Yangın

31.10.2018



İnşaatta çalışan yaklaşık 80 işçinin 
yemekhane ve yatakhane olarak 

kullandığı prefabrik binada yangın çıktı. 
Prefabrik bina kullanılamaz hale geldi. 
İşçilerin kıyafet, kıymetli eşya, para ve 
inşaat malzemeleri de yangında küle 

dönerken, zarara uğrayan işçilerin 
üzüntüsü dikkat çekti. Birikimlerinin yok 

olmasının ardından tepki gösteren 
işçiler, firma yetkilileriyle tartıştı.



Alibeyköy'de metro şantiyede yangın

28.05.2019



Mahmutbey – Mecidiyeköy metro 
hattı Alibeyköy İstasyonu’nun inşaat 

alanındaki işçilerin kaldığı 
konteynerlerde söküm çalışmaları 
sırasında yangın çıktı. Şantiyede 

söküm çalışmalarına katılan işçiler 
de tahliye edildi. Yangın itfaiye 
ekiplerinin müdahalesiyle kısa 

sürede söndürüldü. 



12 Mart 2012

İstanbul Esenyurt'ta Marmara Park AVM 
şantiyesinde işçi çadır koğuşu yangını



Van depreminden kaçanlar yangına yakalandı
Bir çadırda 40 kişi kalıyordu



Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı müfettişlerinin başlattığı 

soruşturma

Elektrik tesisatının uygunsuzluğu 

Çadırlarda acil çıkışların olmaması

Yangın söndürme araçlarının 

bulunmaması 



Kaldem İnşaat'ın ortakları ve 
elektrik teknikeri ''1. derece asli 
kusurlu olarak taksirle 11 kişinin 

ölümüne sebebiyet vermek'' 
suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis 

cezasına çarptırdı.



Kaldem Firması'nın İş Sağlığı ve 
Güvenliği Sorumlusu ve Miratek 

Firması İş Sağlığı Güvenliği 
Sorumlusu ''1. derece tali kusurlu 
olarak taksirle 11 kişinin ölümüne 
sebebiyet vermek'' suçundan 6 yıl 

hapis cezasına çarptırdı.



TAPAS İnşaat İş Sağlığı Güvenliği 
Sorumlusu ise ''2. derece tali 

kusurlu olarak taksirle 11 kişinin 
ölümüne sebebiyet vermek'' 

suçundan 5 yıl hapis cezasına 
çarptırdı.



Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın!

11 Eylül 2012



İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde 
renovasyon çalışmaları sırasında 

meydana gelen yangına çok sayıda 
itfaiye ekibi sevk edilmiş ve yangın 

itfaiye ekipleri tarafından 
söndürülmüştür. Yangın, eski 

havalandırma kanalları kaynakla 
kesilirken kanal yalıtım malzemesinin 

tutuşmasıyla meydana gelmiştir.



Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın

16 Nisan 2019



856 YILLIK TARİH YANDI
Paris Savcılığından yapılan açıklamada, 

iki aydan fazla süredir devam eden 
soruşturma kapsamında, yangının tarihi 

katedralin elektrik sistemindeki bir 
arızadan veya iyi söndürülmemiş bir 
sigaradan kaynaklanabileceği ifade 

edilirken, soruşturmanın daha detaylı 
devam edeceği kaydedildi.



Haydarpaşa Garı Yangını

28 Kasım 2010 



Yangın, çatıda su yalıtımı 
çalışmaları sırasında çatı arasında 

başlamıştır. Konuya ilişkin İBB 
İtfaiye Müdürlüğü raporunda, 

Haydarpaşa Garı’nın çatı 
yangınının nedeninin elektrik 

tesisatında meydana gelen kısa 
devre olduğu bildirildi.



Birçok tarihi bina renovasyon 
çalışmaları sırasında yanmıştır. 
Ziver Bey Köşkü, Plaj Oteli, Sait 
Halim Paşa Yalısı, Haydarpaşa 
Garı meydana gelen yangında 

büyük hasar görmüştür.



ŞANTİYE 
YANGINLARININ 

SEBEPLERİ



• Kolay Alevlenen Dekorasyonlar ve 
Yalıtım Malzemeleri

• Biriken Malzeme Atıkları

• Yağ Döküntüleri ve Kalıp Yağları

• Yalıtım için kullanılan bitüm esaslı 
malzemenin pürmüzle alev alması



• Kıvılcım Çıkaran İşler (Kaynak, Kesme ve 
Lehim İşleri)

• Oksijen kaynağı ya da elektrikli kaynak ve 
kesme işlerinde, 

• açık alevler, 

• kaynak ve

• kesme kıvılcımları, 

• damlayan sıvı metal parçacıkları, 



• Bakım ve onarım işleri sırasındaki 
dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına 
sebebiyet verme

• Yoğun Çalışma Temposu

• Eğitimsizlik

• Kalabalık Ekipler

• Yorgunluk

• Dikkat Eksikliği



ŞANTİYE 
YANGINLARINI 

ARTIRICI 
SEBEPLERİ



• Yetersiz söndürme cihazları

• Algılama ve söndürme sistemlerinin 
tamamlanmamış olması

• Şiddetli rüzgarlar

• Acil durumlara karşı hazırlıksız olmak

• Organizasyon ve tatbikat eksikliği



ŞANTİYE 
YANGINLARININ 

ÖNLENMESİ



• Risk Değerlendirmesi ve Önlemler

• Acil Durum Planları Hazırlanması

• Destek Ekiplerinin Eğitimi

• Acil Durum Tatbikatları



Sağlık ve Güvenlik Planı

Saha Planı (Gösterimler)

Acil durum toplanma bölgesi, 
Kaçış yolu, Yangın söndürme 

cihazı



Doğal afet: Sel, deprem, fırtına, 
kasırga, toprak kayması gibi 

doğal olaylardır. Bu
olayların neden olduğu yangın, 

döküntü, gaz, kaçak, patlama gibi 
etkilenmeler bu

kapsamda değerlendirilir.



Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım 

veya kuruluş aşamasından başlamak üzere 

acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz 

etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin 

alınması, görevlendirilecek kişilerin 

belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye 

yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, 

tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi 

aşamaları izlenerek hazırlanır (İşyerlerinde Acil 
Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde-7)



Acil Durum Müdahale Ekipleri 
(ADME): Acil durumlar esnasında 

iş güvenliği ve
çevre konularına yönelik olarak 

oluşturulmuş gruplardır (İlk 
yardım ekibi, yangın ekibi,

kriz masası, atık toplama ekibi, 
kurtarma ekibi vb.)



Yangın Müdahale Ekibi
Acil bir durum anında meydana 

gelebilecek yangınlara karşı 
itfaiye olay yerine

gelene kadar; yanıcı maddenin 
türüne göre uygun söndürme 

maddesi kullanarak ön
müdahale ve söndürme 

faaliyetleri için oluşturulan ekiptir



• Pano, Elektrik ve Topraklama Tesisatları 
Kontrolleri

• Panoda artık (kaçak) akım röleleri mevcut 
olmalı



Tahta kıymıkları ve talaş tozları 

yangın ihtimaline karşı çalışma 

ortamından vakit kaybetmeksizin 

uzaklaştırılmalıdır. 



Atık Yönetimi



Atık Yönetimi



Atık Yönetimi



Atık Yönetimi



Atık Yönetimi



Atık Yönetimi



Çalışma bölgesinde patlama ya da 

yangın tehlikesi oluşturacak 

malzemeler çalışma alanından 

uzaklaştırılmalı 



En az CE işareti bulunan yangın 

söndürme aletinin iş ekipmanlarının 

yanında bulunmalı



Kesme, yakma, kaynak gibi alev içeren 

tüm işlerle, kıvılcım çıkmasına yol açan 

taşlama türü işlemler için 'açık ateşli 

çalışma izni' mutlaka alınmalı



Yakıt, boya, solventler veya diğer 

yanıcı ürünlerin daimi depolama yeri, 

şantiye şefi veya onun tayin edeceği 

yetkili tarafından onaylanmalı



Kolay tutuşan ve parlayan 

malzemeler birbirinden ayrı 
şekillerde depolanmalı



Statik elektrik gibi bir 

ateşlemeyle kolayca patlayan 

kimyasallar farklı yerlerde

bulundurulmalı



Yangın söndürme 

ekipmanları kolay ulaşılan ve 

önü açık şekilde 

bulundurulmalı



Yangın söndürme 

ekipmanları çalışır durumda, 

periyodik kontrolleri yapılmış 

ve yeterli sayıda olmalı



Yangın söndürme 

ekipmanları 

yönetmeliğe uygun 

şekilde yönlendirme 

ve uyarı levhalarıyla 
işaretlenmili



Yangın ve patlama ile ilgili 

çalışanlar eğitimler verilmekte 
ve tatbikatlar yapılmalı



Şantiyede panoların 

kontrolleri ve periyodik 
bakımları yapılmalı



Elektrik ve topraklama 

bağlantıları uzman çalışanlar 
tarafından yapılmalı



Vinç kurulum sahasında gaz, 

buhar, havai elektrik tespitleri 

yapılmalı ve çalışma alanı ona 

göre düzenlenmeli. Ekip 
bilgilendirilmeli



Operatör mahallinde daima dolu 

ve kontrolü yapılmış yangın 
söndürme tüpü hazır olmalı



İşbaşı Konuşmaları



İş Makineleri Kontrol Formu

En az 2 kg’lık kuru kimyevi toz 
(KKT) içerikli yangın söndürücü 

mevcut mu?



Kaynak İşleri Kontrol Formu 

Kaynak yapılan alanın yakınında 
yangın söndürme tüpü mevcut 

mu?



Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 
Kontrol Formu

Yangınla mücadele ekipmanları 
ve işaretleri mevcut mu? 



Yangın Söndürme Tüpleri 
Kontrol Formu



Bir yangın anında, yangına 
girerken duman maskesi veya 

kendinden hava beslemeli 
solunum cihazı takmak 

zorunludur. 





isgpaksoy@gmail.com
0 532 634 31 33

İnşaat Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Komisyonu


