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İçindekiler



• Yangına müdahale teknikleri denildiğinde, ihbar
alma, olay yerine ulaşma, tabya kurma (alçaktan ve
yüksekten müdahale araçları, ekipman, kurtarma,
söndürme, soğutma, su takviyesi) toplanma, olay
yerinin teslimi ve gruba dönüş gibi çok geniş çaplı bir
organizasyon akla gelmelidir.

Yangına Müdahale Tekniği Nedir?



• İzmir İtfaiyesi 2018 yılı itibariyle 112 Acil Çağrı
Sistemine geçmiştir.

• Bu yeni sistemde tüm acil durumlar tek numara
altında toplanmaktadır. Bir yangın ihbarı için
arandığında önce ‘çağrı alıcı’ telefonu açmaktadır,
olayın türüne göre itfaiyeyi ilgilendiren bir durum
olduğunda ‘itfaiye masasına’ aktarmaktadır.

İhbar Alma



• Yangına müdahalenin en önemli kısmı ihbarı doğru
almaktır. Yangının konumunu itfaiye operatörünün
adres bilgisiyle analiz etmesi ve doğru grubu,
personeli, aracı ve takviyeyi çıkarması gerekmektir.

İhbar Alma



İhbar Alma
01/01/2019 ile 31/08/2019 tarihler arası İtfaiye - Olay Türü Raporu

İl Adı Olay Türü Vaka Adedi

İZMİR ASILSIZ İHBAR 122

AĞAÇ DEVRİLMESİ 98

BOĞULMA 2

DANIŞMA/ BİLGİ TALEBİ 5445

GAZ KAÇAĞI 45

GÖREV İPTALİ 1290

HASTA NAKLİ (YATALAK/OBEZ) 5

HAYVAN KURTARMA 3306

KAPI AÇMA 276

KURTARMA 812

MAHSUR KALMA 377

PLANLI GÖREV 4910

SIKIŞMA 3

SIKIŞMALI TRAFİK KAZASI 357

SU BASKINI 1574

TRAFİK KAZASI 71

YANGIN 10543

YÜZÜK KESME 11

ÇATI/TABELA UÇMASI 19

İNTİHAR GİRİŞİMİ 111

Genel Toplam 29377

Sisteme Gelen Toplam Çağrı Adedi 74.625



112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ



Olay Yerine Ulaşma



• İtfaiye santral operatörü yangın ihbarını aldıktan
sonra, yangın yerinin adresini, yangının türünü ve
yangına müdahale edecek araçları, yangına en yakın
gruba telsiz veya telefonla bildirir.

Olay Yerine Ulaşma



Bilgi verilen itfaiye grubundaki araç amirleri adres
bilgilerini kullanarak, yangın yerine itfaiye araçlarını en
kısa sürede ulaştırmakla yükümlüdür.

Olay Yerine Ulaşma



Olay Yerine Ulaşma

• Yangın yerine ulaşan ilk grup eğer yangın büyükse
takviye ister. İtfaiye santral operatörü yangına en
yakın ikinci grubu yangın yerine atar. Bölge boş
kaldığı için herhangi bir yeni olay çıkması göz önünde
bulundurularak, en yakın büyük gruptan boş olan
gruba itfaiye aracı gönderilir. Santral operatörü
gruplar arasındaki bu dengeyi bir satranç oyunu gibi
yönetebilmelidir.



Tabya Kurma
Tabyalama, müdahale araçlarının olay yerinde diziliş 
şekline denmektedir.



• Ekip amiri harici ya da dahili müdahale yapılmasına
karar verir ve buna göre araç dizilimini yapar.

Tabya Kurma

Dahili Müdahale Harici Müdahale



• Tabyalamayı yaparken müdahalenin yönü
belirlendikten sonra, yangın yerinin durumuna göre,
yolun tıkanıp tıkanmayacağı hesap edilmelidir. Çünkü
trafik tıkandığında arkadan yardım araçlarının
(ambulans, kurtarma, emniyet vb.) olay yerine
gelemeyeceği veya gecikeceği göz önünde
bulundurulmalıdır.

Tabya Kurma



• Yüksekten cam parçaları, tuğla, kiremit veya çeşitli
kütlelerin düşerek itfaiyecilere veya araçlara zarar
vermesi ihtimali göz önünde tutulmalı, yangın
enkazının yana, öne veya arkaya yıkılma durumu
hesap edilmeli ve ona göre belli bir mesafe
bırakılarak tabyalama yapılmalıdır.

Tabya Kurma



Tabya Kurma



• Tabya kurulduktan sonra olay yerindeki en rütbeli 
itfaiye amiri kaç koldan hortum serilecekse ona göre 
kol çıkar emrini verir. 

Yangına Müdahale



Yangına Müdahale
Dahili (içerden) veya harici (dışardan) müdahale emrini
verir. Yangının türüne göre çeşitli yangına müdahale
tekniklerinin kullanımına karar verir.



• Müdahale ekibini sık sık değiştirir.

Yangına Müdahale



• Yangın söndükten sonra itfaiye amiri ‘toparlan’
komutu verir.

Toplanma ve Olay Yerinin Teslimi



Toplanma ve Olay Yerinin Teslimi

• Yangın yerinde gerekli incelemeleri yapar ve yangın
çıkış sebebi araştırılır.



Toplanma ve Olay Yerinin Teslimi



• Gruba gelindiğinde derhal araçları bir sonraki 
çıkabilecek yangına hazır hale getirir.



• Vatandaş, İtfaiye santral operatörüne yangının
konumunu doğru veremezse yangına geç
ulaşılacağı için gecikme yaşanır ve yangının büyür.

• Vatandaş, İtfaiye santral operatörüne ihbarcıdan
yangın türünü doğru veremezse olay yerine
gerekli itfaiye araçları gönderilemez ve yangına
doğru müdahale edilemediği için yangın büyür.

Yangına Müdahaleyi Geciktiren 
Etmenler-1



• Trafikteki diğer araçlar tarafından itfaiye aracına yol
verilmemesi ve hatalı park eden araçların yolu
daraltması yangın yerine ulaşmayı geciktirmektedir.

Yangına Müdahaleyi Geciktiren 
Etmenler-2



• İtfaiye araçları diğer taşıtlara göre daha geniştir.
Şehrimizde dar sokaklar fazla olduğu için itfaiye
araçları bu sokaklarda ilerlemekte zorlanmaktadır.

• Ayrıca itfaiye araçları yüksek olduğu için alçak elektrik
veya telefon tellerine takılmaktadır. Şehir planlaması
yapılırken ilgili birimlerin bu konuları göz önünde
bulundurması gerekmektedir.

Yangına Müdahaleyi Geciktiren 
Etmenler-3



• Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi tabya kurmaya çalışırken 
vatandaşların itfaiye personeline müdahalesi, yangına 
müdahaleyi geciktirmektedir.  

• Burada emniyet güçlerine büyük görev düşmektedir. 
Yangına müdahale itfaiye, sağlık ve emniyet 
görevlilerinin birlikte çalıştığı bir organizasyondur.

Yangına Müdahaleyi Geciktiren 
Etmenler-4



• 2019 yılının ilk 7 ayının verilerine göre İzmir

genelinde çıkan 6434 yangın vakasının %95,3’üne

başlangıç halindeyken, %3,2’sine kısmen yanmışken ,

%1,5’ine tamamen yanmışken müdahale edilmiştir.

İzmir İtfaiyesi Yangına Müdahale 
İstatistikleri



• İzmir itfaiyesi 50 itfaiye istasyonu, 294 araçtan oluşan

filosu, 1200 itfaiye personeli ile yangınlara hızlı bir

şekilde müdahale etmek için 7 gün 24 saat hazır

beklemektedir.

İzmir İtfaiyesi Yangına Müdahale 
İstatistikleri



SUNUMUMUZU DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

• TEL: 0505 463 99 32

• E-POSTA: cagdas-ozbek@hotmail.com


