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Kentler ürettikleri kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik değerleri ile zenginleşir ve 

kendilerine özgü kent kimliklerini kazanır. Bu kimliği kazandıran ve geleceğe miras olarak bırakan 

da, o kentte yaşayan insanlardır.

Geçmişi 8500 yıl öncesine uzanan, tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve 

her birinin izlerini bugüne kadar taşımış olan İzmir kenti, özgün kimliği, köklü tarihi ve zengin 

mirası ile dünya kentleri arasında müstesna bir yere sahiptir. Böyle bir kentte yaşamanın 

ayrıcalığı bir yana, bu mirası koruyup daha da zenginleştirmek gibi ağır bir sorumluluğu taşıyor 

olmanın da bilincine sahibiz.

Günümüzde doğal, teknolojik ya da insan kaynaklı afetler sonucunda ortaya çıkabilecek 

zararların insan hayatı, mal, mülk ve çevre açısından çok büyük boyutlarda olabileceği daha iyi 

anlaşılmıştır. Yaşanan maddi ve manevi kayıplar, her toplumun bir eylem planına sahip olmasını 

ve afetler karşısında zarar azaltma çalışmalarına özel önem vermesini gerektirmektedir.

Hayatın en zor mesleklerinden biri olan itfaiye mesleği de bu riskleri en aza indirmek için 7 

gün 24 saat görev yapmaktadır. Güzel İzmir ve İzmirlilerin daha güvenli ve huzurlu bir yaşam 

sürmeleri için çalışmalarını sürdüren İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, afetlerle mücadelede en iyi 

yolun afet ve yangın öncesi yapılan eğitimler olduğunun farkında olarak çalışmaktadır.

Son teknolojik ekipmanlar ve araçlarla gücünü arttıran İzmir İtfaiyesi, emek gücünün de 

aynı oranda gelişimini sağlamaktadır. Hizmet içi eğitimlerle personelini her türlü olaya hazırlayan 

İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, elinizdeki bu çalışma ile de tüm personele rehberlik edecek bir eser 

ortaya koymuştur. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR adlı bu eserin hem İzmir Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiyesi'ne hem de ülkemiz itfaiyeciliğine iyi bir rehber olacağını umuyorum.

Bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederken, tüm 

hemşerilerime de kazasız, yangınsız ve afetsiz günler diliyorum.
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Dünyada çok farklı iş kolları ve yapılanmaların varlığı nedeniyle farklı türde ve çeşitlerde 

tehlike ve riskler de ortaya çıkmıştır. Bu risklerin en önemlileri patlama, parlama, yangın gibi 

insan varlığını tehdit eden tehlikelerdir. Söz konusu tehlikelere karşı dünyada mücadele 

eden ve bunu çoğu zaman çok zor koşullarda gerçekleştiren itfaiye teşkilatları güvenliğin ve 

emniyet tedbirlerinin belki de en sıkı uygulanması gereken kuruluşlardır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de - geç de olsa - uygulanan İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili 

mevzuatlar çalışan personeli bahsedilen tehlikelere karşı korumakta ve işverene bir takım 

sorumluluklar yüklemektedir. KKD’lerin temininden, personele bunların kullanılmasının 

eğitiminin verilmesine kadar birçok alanda ayrıntıları barındıran yasa ve yönetmeliklerin 

temel amaçları; mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza 

faktörlerinin minimuma indirilmesidir.

Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla 

riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun 

olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ifade eden KKD’ler, çalışan 

personel tarafından mutlaka kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar, tehlikeyi yok 

etmez, tehlikeden olumsuz etkilenmeyi önler veya en aza indirir. KKD’ler zarar verici 

etkenlere maruz kalma olasılığını azaltmak veya en aza indirmek için kullanılır. 

Çalışanların yıllar boyu maruz kaldığı fiziksel ve kimyasal pek çok etkenin, zaman içerisinde 

yaratacağı birikim ile karşılaşması muhtemel sağlık sorunlarını hiçe sayarak, “Bana bir şey 

olmaz” yaklaşımıyla, KKD kullanımından kaçındığı ne yazık ki bilinen bir gerçektir. Bu 

davranışın nedenleri irdelendiğinde, özellikle ağır işlerde çalışanların, konforlu olmadığı 

veya rahatsızlık verdiği gerekçesiyle, uzun vadede yaratacağı risk hiçe sayılarak, KKD’leri 

kullanmadıkları bilinmektedir. Bu da,  ne yazık ki itfaiye teşkilatlarında itfaiyecilerin maruz 

kaldığı ölümlü veya yaralanmalı birçok olayın meydana gelmesine sebep olmaktadır. 

Olaylara müdahale eden itfaiye personeli, başına ölümlü veya yaralanmalı kaza ve olayların 

meydana gelmesini istemiyorsa, itfaiye teşkilatları için olmazsa olmaz güvenlik 

tedbirlerinden olan KKD’leri kuşanmadan herhangi bir operasyona başlamamalıdır.

KKD kullanmak kadar uygun KKD'yi kullanmak da bir o kadar önemlidir. Öncelikli olarak, 

kullanılacak KKD yeteri kadar sağlam ve güvenilir olmalıdır. Bir diğer ifadeyle, KKD ulusal ve 

uluslararası mevzuata uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır. Bunu anlamanın en basit yolu 

da ilgili KKD'nin "CE" uygunluğunun olup olmadığının kontrol edilmesidir. "CE" uygunluğu, 

imalatçının ilgili mevzuattan kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ve 

KKD’nin ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunun göstergesidir. Bir 

KKD'nin "CE" uygunluğuna sahip olduğunu gösteren olgu ise ürünün yine mevzuata uygun 

"CE" işaretine sahip olmasıdır.

Uluslararası standartlara uygunluk yanında KKD’ler başka bir takım özelliklere de sahip 

olmalıdırlar. Bunlara bakıldığında aşağıdaki özellikler sayılabilir: 

İtfaiye personeli Kişisel Koruyucu Donanımlarına genel olarak bakıldığında aşağıdaki parça 

ve cihazlardan oluştuğu söylenebilir:

Yangına yaklaşım elbisesi: Vücudu, kol ve bacakları ısıya, kesilmelere, sıyrıklara ve 

darbelere karşı korurken; bazı kimyasallara karşı da sınırlı bir koruma sağlar.

Kask: Başı, vurmalar, çarpmalar ve sıcak suyun neden olacağı yaralanmalara karşı korur. 

Ayrıca yüz ve gözü de uçan katı ve sıvı cisimlere karşı korur.

Çizme: Ayakları darbelere, sivri cisimlerin batmasına, saçılmış kimyasal maddelere, sıvıların 

etkilerine, yanıklara ve çarpmalara karşı korur.

Eldiven: Elleri ısı, kesik, sıyrık ve ezilmelere karşı korur.

Koruyucu Başlık: Kask ve ceketin örtemediği boyun, kulak ve yüz kısımlarını korur.

Temiz Hava Solunum Cihazları: Yüzü ve solunum sistemini zehirli hava ve yanma ürünlerine 

karşı korur.

Duman Maskesi: Solunum sistemini, yangın sonrası ortaya çıkan ve kullanılan malzemeye 

göre değişen çeşitli gazlardan korur.
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GİRİŞ

Dünyada çok farklı iş kolları ve yapılanmaların varlığı nedeniyle farklı türde ve çeşitlerde 

tehlike ve riskler de ortaya çıkmıştır. Bu risklerin en önemlileri patlama, parlama, yangın gibi 

insan varlığını tehdit eden tehlikelerdir. Söz konusu tehlikelere karşı dünyada mücadele 

eden ve bunu çoğu zaman çok zor koşullarda gerçekleştiren itfaiye teşkilatları güvenliğin ve 

emniyet tedbirlerinin belki de en sıkı uygulanması gereken kuruluşlardır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de - geç de olsa - uygulanan İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili 

mevzuatlar çalışan personeli bahsedilen tehlikelere karşı korumakta ve işverene bir takım 

sorumluluklar yüklemektedir. KKD’lerin temininden, personele bunların kullanılmasının 

eğitiminin verilmesine kadar birçok alanda ayrıntıları barındıran yasa ve yönetmeliklerin 

temel amaçları; mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza 

faktörlerinin minimuma indirilmesidir.

Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla 

riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun 

olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ifade eden KKD’ler, çalışan 

personel tarafından mutlaka kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar, tehlikeyi yok 

etmez, tehlikeden olumsuz etkilenmeyi önler veya en aza indirir. KKD’ler zarar verici 

etkenlere maruz kalma olasılığını azaltmak veya en aza indirmek için kullanılır. 

Çalışanların yıllar boyu maruz kaldığı fiziksel ve kimyasal pek çok etkenin, zaman içerisinde 

yaratacağı birikim ile karşılaşması muhtemel sağlık sorunlarını hiçe sayarak, “Bana bir şey 

olmaz” yaklaşımıyla, KKD kullanımından kaçındığı ne yazık ki bilinen bir gerçektir. Bu 

davranışın nedenleri irdelendiğinde, özellikle ağır işlerde çalışanların, konforlu olmadığı 

veya rahatsızlık verdiği gerekçesiyle, uzun vadede yaratacağı risk hiçe sayılarak, KKD’leri 

kullanmadıkları bilinmektedir. Bu da,  ne yazık ki itfaiye teşkilatlarında itfaiyecilerin maruz 

kaldığı ölümlü veya yaralanmalı birçok olayın meydana gelmesine sebep olmaktadır. 

Olaylara müdahale eden itfaiye personeli, başına ölümlü veya yaralanmalı kaza ve olayların 

meydana gelmesini istemiyorsa, itfaiye teşkilatları için olmazsa olmaz güvenlik 

tedbirlerinden olan KKD’leri kuşanmadan herhangi bir operasyona başlamamalıdır.

KKD kullanmak kadar uygun KKD'yi kullanmak da bir o kadar önemlidir. Öncelikli olarak, 

kullanılacak KKD yeteri kadar sağlam ve güvenilir olmalıdır. Bir diğer ifadeyle, KKD ulusal ve 

uluslararası mevzuata uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır. Bunu anlamanın en basit yolu 

da ilgili KKD'nin "CE" uygunluğunun olup olmadığının kontrol edilmesidir. "CE" uygunluğu, 

imalatçının ilgili mevzuattan kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ve 

KKD’nin ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunun göstergesidir. Bir 

KKD'nin "CE" uygunluğuna sahip olduğunu gösteren olgu ise ürünün yine mevzuata uygun 

"CE" işaretine sahip olmasıdır.

Uluslararası standartlara uygunluk yanında KKD’ler başka bir takım özelliklere de sahip 

olmalıdırlar. Bunlara bakıldığında aşağıdaki özellikler sayılabilir: 

İtfaiye personeli Kişisel Koruyucu Donanımlarına genel olarak bakıldığında aşağıdaki parça 

ve cihazlardan oluştuğu söylenebilir:

Yangına yaklaşım elbisesi: Vücudu, kol ve bacakları ısıya, kesilmelere, sıyrıklara ve 

darbelere karşı korurken; bazı kimyasallara karşı da sınırlı bir koruma sağlar.

Kask: Başı, vurmalar, çarpmalar ve sıcak suyun neden olacağı yaralanmalara karşı korur. 

Ayrıca yüz ve gözü de uçan katı ve sıvı cisimlere karşı korur.

Çizme: Ayakları darbelere, sivri cisimlerin batmasına, saçılmış kimyasal maddelere, sıvıların 

etkilerine, yanıklara ve çarpmalara karşı korur.

Eldiven: Elleri ısı, kesik, sıyrık ve ezilmelere karşı korur.

Koruyucu Başlık: Kask ve ceketin örtemediği boyun, kulak ve yüz kısımlarını korur.

Temiz Hava Solunum Cihazları: Yüzü ve solunum sistemini zehirli hava ve yanma ürünlerine 

karşı korur.

Duman Maskesi: Solunum sistemini, yangın sonrası ortaya çıkan ve kullanılan malzemeye 

göre değişen çeşitli gazlardan korur.



• Tam koruma sağlamalıdır.
• Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.
• Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk 

sağlamalıdır.
• Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.
• İşyeri koşullarına uygun olmalıdır.
• Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla 

kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği 
durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada 
kullanılması uyumlu olmalı ve risklere karşı etkin 
olmalıdır.

• Kişisel koruyucu donanımların kullanım koşulları özellikle 
kullanım süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, 
işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu 
donanımın performansına bağlı olarak belirlenmelidir.
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riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun 

olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ifade eden KKD’ler, çalışan 

personel tarafından mutlaka kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar, tehlikeyi yok 

etmez, tehlikeden olumsuz etkilenmeyi önler veya en aza indirir. KKD’ler zarar verici 

etkenlere maruz kalma olasılığını azaltmak veya en aza indirmek için kullanılır. 

Çalışanların yıllar boyu maruz kaldığı fiziksel ve kimyasal pek çok etkenin, zaman içerisinde 

yaratacağı birikim ile karşılaşması muhtemel sağlık sorunlarını hiçe sayarak, “Bana bir şey 

olmaz” yaklaşımıyla, KKD kullanımından kaçındığı ne yazık ki bilinen bir gerçektir. Bu 

davranışın nedenleri irdelendiğinde, özellikle ağır işlerde çalışanların, konforlu olmadığı 

veya rahatsızlık verdiği gerekçesiyle, uzun vadede yaratacağı risk hiçe sayılarak, KKD’leri 

kullanmadıkları bilinmektedir. Bu da,  ne yazık ki itfaiye teşkilatlarında itfaiyecilerin maruz 

kaldığı ölümlü veya yaralanmalı birçok olayın meydana gelmesine sebep olmaktadır. 

Olaylara müdahale eden itfaiye personeli, başına ölümlü veya yaralanmalı kaza ve olayların 

meydana gelmesini istemiyorsa, itfaiye teşkilatları için olmazsa olmaz güvenlik 

tedbirlerinden olan KKD’leri kuşanmadan herhangi bir operasyona başlamamalıdır.
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imalatçının ilgili mevzuattan kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ve 

KKD’nin ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunun göstergesidir. Bir 

KKD'nin "CE" uygunluğuna sahip olduğunu gösteren olgu ise ürünün yine mevzuata uygun 

"CE" işaretine sahip olmasıdır.
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ve cihazlardan oluştuğu söylenebilir:

Yangına yaklaşım elbisesi: Vücudu, kol ve bacakları ısıya, kesilmelere, sıyrıklara ve 

darbelere karşı korurken; bazı kimyasallara karşı da sınırlı bir koruma sağlar.

Kask: Başı, vurmalar, çarpmalar ve sıcak suyun neden olacağı yaralanmalara karşı korur. 

Ayrıca yüz ve gözü de uçan katı ve sıvı cisimlere karşı korur.

Çizme: Ayakları darbelere, sivri cisimlerin batmasına, saçılmış kimyasal maddelere, sıvıların 

etkilerine, yanıklara ve çarpmalara karşı korur.

Eldiven: Elleri ısı, kesik, sıyrık ve ezilmelere karşı korur.

Koruyucu Başlık: Kask ve ceketin örtemediği boyun, kulak ve yüz kısımlarını korur.

Temiz Hava Solunum Cihazları: Yüzü ve solunum sistemini zehirli hava ve yanma ürünlerine 

karşı korur.

Duman Maskesi: Solunum sistemini, yangın sonrası ortaya çıkan ve kullanılan malzemeye 

göre değişen çeşitli gazlardan korur.
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insan varlığını tehdit eden tehlikelerdir. Söz konusu tehlikelere karşı dünyada mücadele 

eden ve bunu çoğu zaman çok zor koşullarda gerçekleştiren itfaiye teşkilatları güvenliğin ve 

emniyet tedbirlerinin belki de en sıkı uygulanması gereken kuruluşlardır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de - geç de olsa - uygulanan İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili 

mevzuatlar çalışan personeli bahsedilen tehlikelere karşı korumakta ve işverene bir takım 

sorumluluklar yüklemektedir. KKD’lerin temininden, personele bunların kullanılmasının 

eğitiminin verilmesine kadar birçok alanda ayrıntıları barındıran yasa ve yönetmeliklerin 

temel amaçları; mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza 

faktörlerinin minimuma indirilmesidir.

Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla 

riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun 

olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ifade eden KKD’ler, çalışan 

personel tarafından mutlaka kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar, tehlikeyi yok 

etmez, tehlikeden olumsuz etkilenmeyi önler veya en aza indirir. KKD’ler zarar verici 

etkenlere maruz kalma olasılığını azaltmak veya en aza indirmek için kullanılır. 

Çalışanların yıllar boyu maruz kaldığı fiziksel ve kimyasal pek çok etkenin, zaman içerisinde 

yaratacağı birikim ile karşılaşması muhtemel sağlık sorunlarını hiçe sayarak, “Bana bir şey 

olmaz” yaklaşımıyla, KKD kullanımından kaçındığı ne yazık ki bilinen bir gerçektir. Bu 

davranışın nedenleri irdelendiğinde, özellikle ağır işlerde çalışanların, konforlu olmadığı 

veya rahatsızlık verdiği gerekçesiyle, uzun vadede yaratacağı risk hiçe sayılarak, KKD’leri 

kullanmadıkları bilinmektedir. Bu da,  ne yazık ki itfaiye teşkilatlarında itfaiyecilerin maruz 

kaldığı ölümlü veya yaralanmalı birçok olayın meydana gelmesine sebep olmaktadır. 

Olaylara müdahale eden itfaiye personeli, başına ölümlü veya yaralanmalı kaza ve olayların 

meydana gelmesini istemiyorsa, itfaiye teşkilatları için olmazsa olmaz güvenlik 

tedbirlerinden olan KKD’leri kuşanmadan herhangi bir operasyona başlamamalıdır.

KKD kullanmak kadar uygun KKD'yi kullanmak da bir o kadar önemlidir. Öncelikli olarak, 

kullanılacak KKD yeteri kadar sağlam ve güvenilir olmalıdır. Bir diğer ifadeyle, KKD ulusal ve 

uluslararası mevzuata uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır. Bunu anlamanın en basit yolu 

da ilgili KKD'nin "CE" uygunluğunun olup olmadığının kontrol edilmesidir. "CE" uygunluğu, 

imalatçının ilgili mevzuattan kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ve 

KKD’nin ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunun göstergesidir. Bir 

KKD'nin "CE" uygunluğuna sahip olduğunu gösteren olgu ise ürünün yine mevzuata uygun 

"CE" işaretine sahip olmasıdır.

Uluslararası standartlara uygunluk yanında KKD’ler başka bir takım özelliklere de sahip 

olmalıdırlar. Bunlara bakıldığında aşağıdaki özellikler sayılabilir: 

İtfaiye personeli Kişisel Koruyucu Donanımlarına genel olarak bakıldığında aşağıdaki parça 

ve cihazlardan oluştuğu söylenebilir:

Yangına yaklaşım elbisesi: Vücudu, kol ve bacakları ısıya, kesilmelere, sıyrıklara ve 

darbelere karşı korurken; bazı kimyasallara karşı da sınırlı bir koruma sağlar.

Kask: Başı, vurmalar, çarpmalar ve sıcak suyun neden olacağı yaralanmalara karşı korur. 

Ayrıca yüz ve gözü de uçan katı ve sıvı cisimlere karşı korur.

Çizme: Ayakları darbelere, sivri cisimlerin batmasına, saçılmış kimyasal maddelere, sıvıların 

etkilerine, yanıklara ve çarpmalara karşı korur.

Eldiven: Elleri ısı, kesik, sıyrık ve ezilmelere karşı korur.

Koruyucu Başlık: Kask ve ceketin örtemediği boyun, kulak ve yüz kısımlarını korur.

Temiz Hava Solunum Cihazları: Yüzü ve solunum sistemini zehirli hava ve yanma ürünlerine 

karşı korur.

Duman Maskesi: Solunum sistemini, yangın sonrası ortaya çıkan ve kullanılan malzemeye 

göre değişen çeşitli gazlardan korur.
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YANGINA YAKLAŞIM ELBİSESİ

Kişinin zararlı maddelere, kötü çevre koşullarına maruz kalma riskini önlemek, bu riskten 

korunmasını sağlamak ve bu riski azaltmak için giyilen giysilere koruyucu giysi/kıyafet 

denilmektedir. Bu koruma, genellikle biyolojik, nükleer, kimyasal ya da termal koşullara karşı 

olmaktadır. Burada sadece termal koşullara karşı vücudu koruyan itfaiyeci kıyafetinden 

bahsedilecektir. Yangınla mücadelede kullanılan itfaiyeci koruyucu kıyafeti, ısıya, aleve, 

aşınmaya, sıvı sızmasına, kopmalara ve soğuğa karşı vücudun ana koruma giysisidir. İtfaiyeci 

koruyucu kıyafetlerinin EN 469:2005 standardına uygun olarak üretilmesi gerekmektedir.

Koruyucu giysilerin 

iç kısımlarında 

kıyafeti tanımlayan 

bir etiket 

bulunmalıdır.

Bu etiket kıyafetin 

kullanma klavuzu ve 

kimliği gibidir.



Etikette şu bilgiler bulunmalıdır:

• Kıyafetin uluslararası kriterlere uygunluk bilgisi

• İmalatçının adı 

• Üreticinin kimlik ve seri numarası

• Üreticinin adresi

• Hangi ülkede üretildiği

• Kıyafetin üretildiği tarih

• Kıyafetin model adı, numarası veya tasarım tipi

• Yapım malzemelerinin adları ve karışım oranları

• Bakım ve yıkama bilgileri

Aleve, ısıya, erimiş metallerin sıçramalarına, sıcak buhar ve gazlara karşı koruyucu giysilerin 

tasarımı ve üretiminde birçok lif veya karışımı kullanılmaktadır. Bu lifler kendiliğinden 

yüksek sıcaklığa dayanıklı lifler ve kimyasal işlem sonucu elde edilen zor tutuşur lifler olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır:
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Koruyucu Kıyafet Etiketi



Yukarıda görülmekte olan lif gruplarından itfaiyeci giysilerinde en çok kullanılan lifler; 

Aramid lifleri, Polibenzimidazol lifleri (PBI), güç tutuşur viskoz lifleri ve bunların çeşitli 

karışımlarıdır.

Aramid, bir naylon türevi olup, diğer naylon türevlere göre yüksek mukavemete ve modüle 

sahip ilk organik elyaftır. Aramid, hafif karbon kökenli liflerden oluşan çok yüksek 

mukavemetli, kesilmeye ve ısıya çok dayanıklı bir malzemedir.  Bu lifler dokunarak kumaş 

haline gelebilir ve bu sayede malzemeyi çok hafif bir şekle dönüşür ve istenilen şekilde 

kullanılabilir. Aramid polimerden söz edebilmek için molekül zincir yapısındaki bağların 

%85’i aromatik halkalardan meydana gelmesi gerekir. Aramid elyafın iki türü mevcuttur: 

Meta Aramid ve Para Aramid. Ancak yaygın olarak kullanılan türü Para Aramidlerdir.
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ARAMİD LİFLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Kaynak: E.Y.Bulgun, M.Yılmaz, “İtfaiye Elbiseleri Tasarımında Son Gelişmeler“, Tekstil ve Mühendis Dergisi, Sayı 77.

Kaynak: E.Y.Bulgun, M.Yılmaz, “İtfaiye Elbiseleri Tasarımında Son Gelişmeler“, Tekstil ve Mühendis Dergisi, Sayı 77.

Kendiliğinden Yüksek Sıcaklığa
Dayanıklı Lifler

Kimyasal İşlem Sonucu Elde Edilen
Zor Tutuşur Lifler

Aramid Lifleri
Polibenzimidazol lifleri (PBI)
Poliamid-imid lifleri
Poliimid lifleri
Novoloid lifleri
Polifenilen sülfür lifleri
Klor lifleri
Poliakrilat lifleri
Yarı karbon lifleri
Melamin lifleri

Güç tutuşur viskoz lifleri
Güç tutuşur polyester lifleri
Güç tutuşur akrilik/modakrilik lifleri
Güç tutuşur pamuk lifleri
Güç tutuşur yün lifleri

Meta-aramid Lifleri Para-aramid Lifleri

Bu liflerin çok yüksek bir sıcaklık dayanım 
özelliği bulunmaktadır. Meta-aramid, üretilen 
ticari isimlere göre aşağıdaki gibidir:

 • Nomex Dupont (İlk aramid lifi 1962)

 • Fenilon Russian

 • Apyeil Unitika (Japonya)

 • Teijin Conex Teijin (Japonya)

Para-aramid lifleri çok yüksek dayanıma 
sahiptirler. Termal ve diğer koruyucu 
giysilerde fiziksel özelikleri arttırmak amacıyla 
karışım olarak kullanılmaktadır. Önemli 
para-aramid lifleri şunlardır:

 • Kevlar (Dupont)

 • Twaron (Akzo 1969)

 • Technora (Teijin 1974)



Aramid lifleri, 400ºC'nin üzerinde erimeden kömürleşmekte; 700ºC 'ye kadar kısa süreli 

etkilere dayanabilmektedirler. Bu lifler, aleve maruz kaldıklarında kömürleştikleri için, 

alevden korunma zamanını bir miktar uzatabilmektedirler. 

ABD Dupont şirketi tarafından geliştirilen ilk aramid lifi 1965 yılında piyasaya tanıtıldı. Bu 

Nomex® adı verilen Meta yönlendirmeli (Meta-phenylene-isophthal-amide) bir aramid idi. 

(Meta-aramid) Meta-aramidler yüksek ısıya dirençlidir. Yüksek derecede bir mukavemete 

ve modüle sahiptirler ve sıcaklığa karşı mükemmel bir dirençleri vardır. Kullanım alanları 

büyük ölçüde sıcaklık ve yüksek mukavemet gerektiren yerlerdir. Bu sınıftaki aramid lifleri 

yüksek erime/bozulma derecelerine (600-800ºC) sahiptirler. Ticari yönden önem kazanan 

meta-aramid türlerine Amerikan Dupont tarafından üretilen Nomex® ve Japon Tein 

tarafından üretilen Conex® örnek verilebilir. 

1970 yıllarının başında Dupont tarafından aramid lifinin ikinci sınıfı piyasaya sunmuştur. 

Para-aramid, otomobil lastikleri içindeki çelik tellerin yerine kullanılacak bir malzeme arayışı 

esnasında, 1971 senesinde Dupont tarafından geliştirilmiştir. Bu Kevlar olarak adlandırılan 

para-aramid idi. Dupont’un 20 poly (p-phenylene terephalamide) yapısındaki 

para-aramidlerin geniş kullanım alanına sahip birkaç çeşidi mevcuttur. Farklı uygulamalar 

için geliştirilmiş muhtelif Kevlar türevleri mevcuttur. En çok bilinenleri şunlardır:

Kevlar 29 lifi; yüksek mukavemet (3600 MPa), düşük yoğunluk (1440 kg/m³), yüksek kopma 

uzaması (%4.0).  Zırh malzemeleri, halatlar, kablolar ve asbest yerine kullanılır. 

Kevlar 49 lifi; yüksek modül (131 GPa), yüksek mukavemet (3800 MPa), düşük yoğunluk 

(1440 kg/m³), düşük kopma uzaması (%2.8).  Denizcilik ve otomotiv uygulamalarında yaygın 

olarak kullanılır. 

Kevlar 149 lifi; çok yüksek modül (186 GPa), yüksek mukavemet (3400 MPa),  düşük 

yoğunluk (1470 kg/m³), çok düşük kopma uzaması (%2.0). Havacılık ve uzay 

uygulamalarında kullanılır. 
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Meta-aramid Lifleri

Para-aramid Lifleri
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Kevlar 100, Kevlar 119, Kevlar 129, Kevlar 159, Kevlar XP gibi çeşitli uygulama sahaları için 

geliştirilmiş  para-aramid ürevleri de mevcuttur. Piyasada yaygın olarak bulunabilen ve 

kısaca kevlar olarak belirtilen ürün ise Kevlar 49'dur. 

Dünya üzerindeki ikinci büyük aramid üreticisi ise Japon Teijin'dir. Para-aramid ailesinden 

Technora (Kevlar 29 muadili) ve Twaron da (Kevlar 49 muadili) geniş bir kullanıcı 

yelpazesine ulaşmıştır. 

Para-aramidlerin Özellikleri 

Üstün Yönleri: 

 • Düşük yoğunluk 

 • Yüksek esneklik modülü 

 • Yüksek çekme mukavemeti 

 • Yüksek darbe mukavemeti 

 • Yüksek yorulma mukavemeti 

 • Yüksek sürtünme mukavemeti

 • Yüksek kimyasal dayanıklılık 

 • Düşük kopma uzaması 

 • Düşük ısıl genleşme 

 • Ateşe dayanıklılık (Erime noktası yok, 500°C de bozulma başlar) 

 • Yalıtkanlık

Para-Aramid'in kimyevi yapısı
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Zayıf Yönleri:

 • Morötesi ışınlara karşı hassasiyet (sürekli karanlıkta saklanmaları gereklidir, güneşe 

maruz kaldığında hızla mukavemet kaybına uğramaya ve parlak sarı olan rengi 

kahverengiye dönmeye başlar.) 

 • Lif veya kumaş halindeyken katlama, büzme gibi etkilerle zarar görebilmesi ve ham 

ürünün depolama zorluğu 

 • Kesme ve işleme zorluğu 

 • Bünyesine nem almaya meyilli olması 

 • Tuzlara ve asitlere karşı hassasiyet 

 • Düşük basma mukavemeti olarak sayılabilir. 

A) Koruma amaçlı materyallerin yapımında 

 • Yüksek ısıdan koruma (itfaiyeci elbisesi, itfaiyeci eldiveni gibi)

 • Balistik koruma (kurşun geçirmez yelek, zırh, panel)

 • Yaralanmaya karşı koruma (yüksek riskli işlerde ve spor dallarında elbise, önlük, 

eldiven, ayakkabı, vs yapımı)

B) Endüstriyel Materyaller

 • Filtre kumaşları (aside ve sıcağa dayanıklı)

 • Dar enli dokuma mamuller (kemer gibi)

 • İnşaat mühendisliği materyalleri (jeotekstil materyaller)

 • Halat, ip, kablo yapımı ve örgü mamullerin yapımı

 • Yüksek performanslı dokusuz yüzeyler

C)  Lif takviyeli kompozit malzemeler 

 • Termoset plastik kompozitler (uçak parçaları, spor malz., basınç odaları vs)

 • Termoplastik kompozitler (iş makinesi parçaları, elektronik ekipmanlar)

 • Çimento takviye elmanı olarak kullanımı

ARAMİD LİFLERİN KULLANIM ALANLARI
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D)  Asbeste alternatif kullanım alanları 

 • Sızdırmazlık contaları

 • Sürtünmeye dayanıklı malzemeler

 • Yumuşak salmastra üretimi

 Aşağıda çeşitli liflerin termal ve yanma özellikleri gösterilmektedir.

Bazı Liflerin Termal Özellikleri

 Lif Türü Erime Piroliz Yanma Sıcaklığı Sınırlandırılmış
  Sıcaklığı (°C) Sıcaklığı (°C) (°C) Oksijen İndeksi*
     (%)

Nomex 375 310 500 28.5 - 30

PBI  >500 >500 40 - 42

Kevlar 560 590 >550 29

* Yanmaya devam edebilmesi için gereken oksijen miktarı. 
Kaynak: M. Baran KALIN, Tekstil Yüzeylerinin Yanmaya Karşı Dirençlerinin Arttırılması, Yüksek Lisans Tezi, 
 Kahramanmaraş, 2008. 

Bazı Liflerin Yanma Özellikleri

 Lif Türü Tutuşma Yanma Hızı Kendi Erime Duman
  Kolaylığı  Kendini  Yoğunluğu
    Söndürme

Pamuk Kolay Hızlı Hayır Hayır Hafif

Naylon Kolay Yavaş Hayır Evet Hafif

Aramid Zor Çok Yavaş Evet Yumuşama Ağır

PBI Zor Çok Yavaş Evet Hayır Hafif

Kaynak: M. Baran KALIN, Tekstil Yüzeylerinin Yanmaya Karşı Dirençlerinin Arttırılması, Yüksek Lisans Tezi,
 Kahramanmaraş, 2008.      
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PBI LİFLERİ

Polibenzimidazol lifleri (PBI) de, yüksek erime noktasına sahip, termal ve kimyasal 

dayanıklılığı oldukça fazla yüksek performanslı sentetik bir lif türüdür. PBI lifi nihai kullanım 

alanları incelendiğinde genel olarak ısıya ve aleve dayanıklı karakterinden faydalanıldığı 

gözlemlendiğinden, ısıya dayanıklı yüksek performanslı lifler kategorisinde 

değerlendirilmektedir.

PBI lifleri, ısı ya da direk aleve maruz kaldığında eriyip damlamaz, büzülmez hatta 

gevrekleşmez. Çok yüksek sıcaklıklara (560°C’den sonra) maruz kaldığında çok az duman ve 

zehirli gaz çıkarır. İlk sıcaklığına bağlı olarak 300°C'ye kadar yapısını ve mukavemetini korur. 

Kimyasallara karşı çok dirençlidir. 450°C'ye kadar orijinal ağırlığının % 80'ini muhafaza eder. 

600°C’de lifler sadece %10 büzülme gösterir. PBI liflerinin ısı altındaki kullanım ömrü yani, 

termal dayanımı da oldukça yüksektir. 

Esnek olması, kolay şekil alabilmesi ve pamuktan daha yüksek nem geri kazanımı sayesinde 

PBI lifleri, termal ve kimyasal dayanıklılığı ile birlikte koruyucu tekstillerde rahatlıkla 

kullanılabilen bir lif haline gelmektedir. Dokuma ya da örme kumaş, dokusuz yüzey veya 

kompozit malzeme olarak kullanılan PBI koruyucu tekstiller; askeri üniformalardan, 

astronot kıyafetlerine, itfaiyeci giysilerine, motor sporlarında kullanılan sürücü elbiselerine 

ve endüstriyel alanda kullanılan giysi ve eldivenlerde sıkça kullanılmaktadır.

Nomex ve Pamuklu Kıyafetlerin Yangına Karşı Dayanımları

Nomex Kıyafet Pamuklu Kıyafet
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PBI Lifli Koruyucu İtfaiyeci Giysisinin Diğer Liflerden Üretilen Koruyucu İtfaiyeci Giysileri İle 

Karşılaştırılması.

Kaynak: E.Kalaycı, O.Avinç, A.Yavaş, "Polibenzimidazol (PBI) Lifleri", Tekstil ve Mühendis Dergisi, Sayı 96.

PBI Liflerinin Termal Dayanımı

Kaynak: E.Kalaycı, O.Avinç, A.Yavaş, "Polibenzimidazol (PBI) Lifleri", Tekstil ve Mühendis Dergisi, Sayı 96.

Sıcaklık 

600°C

450°C

400°C

330°C

Kullanım Ömrü

3-5 saniye

5 dakika

1 saat

24 saat

Lif Türlerine ve Lifin Kimyasal Yapısına Göre LOI (Limit Oksijen İndeksi) Yüzdeleri

Kaynak: E.Kalaycı, O.Avinç, A.Yavaş, "Polibenzimidazol (PBI) Lifleri", Tekstil ve Mühendis Dergisi, Sayı 96.

Lif Türü

Polyester

Aramidler

PBI

Yün, poliamid, ipek,

Pamuk, viskoz

Lifin Yapısı

1- C, H, O + aromatik

2- C, H, O, N + aromatik

3- C, H, N + aromatik

C, H, N ve O, S

C, H ve O

LOI (%)

21-22

27-30

41

18-25

17-20

Diğer Liflerden Yapılmış Kıyafetler PBI Lifinden Yapılmış Kıyafet
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Pamuklu Kumaş Aramid Lifli Koruyucu Kıyafet

Pamuklu ve Aramid Liflerinden Yapılmış İki Ayrı Kıyafetin Direk
Aleve Maruz Bırakıldıklarında Vücutta Meydana Gelen Hasarlar

Yukarıdaki resimde mor olan renkler vücuttaki ciddi yanıkları göstermektedir. Soldaki 

resimde koruyucu kıyafet giymemiş bir itfaiye erinin vücudundaki hemen her yerin ciddi 

olarak yandığı gözlemlenirken; sağdaki fotoğrafta ise koruyucu kıyafet giyen bir itfaiye 

erinde sadece kısmi yanıklar olduğu görülür.

Güç tutuşur viskoz (FR) lifleri halojen, azot ve fosfor bileşikleri içeren birçok katkı maddeleri 

ile güç tutuşur yapılmaktadırlar. Ayrıca, Nomex ve PBI lifleri ile belirli oranlarda karışım 

yapılarak da kullanılmaktadırlar. Bu liflerin bazılarının çeşitli oranlardaki karışımları ile farklı 

lifler elde edilmiştir. Ticari isimleri ile bu liflerden bazıları şunlardır:

• Nomex III: % 95Nomex + %5 Kevlar 29

• Nomex Delta A: % 93 Nomex + % 5 Kevlar + % 2 P140 (antistatik lif)

• Nomex Delta T (Nomex Outershell Tough): %77 Nomex + %23Kevlar

• Nomex Delta C: %93Nomex + %5 Kevlar + %2 P140

• Nomex Delta FF: %100 ince lif Nomex

• X-Fire (Teijin): Teijin Conex + Technora (1200 ºC 'ye kadar 50 sn. dayanabilir.)

• Karvin (DuPont): %30 Nomex + %65 FR viskoz + %5 Kevlar
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Koruyucu Kıyafetin İç Kısmında Yazan Karışım Oranları

İtfaiye teşkilatlarında kullanılmakta olan ve pantolon ve ceketten oluşan koruyucu 

kıyafetlerin dış kumaşı, PBI veya Nomex, para-aramid (Kevlar) ve anti-statik özellikteki 

kumaşların karışımından imal edilmiştir. PBI veya Nomex kumaş, kıyafetin ısıya olan 

dayanımını arttırır. Kevlar oranının fazla olması ise, kıyafetin darbelere, aşınmaya, yırtılmaya 

vb. etkilere karşı dayanıklılığını arttırmaktadır. 

Her elbisede pantolon ve ceketin iç kısmında bu karışım oranları yazmaktadır.
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KORUYUCU KIYAFETİN KARIŞIMI

İyi termal özellikler Yüksel dayanıklılık

Meta - aramid   Para - aramid

Anti-statiklik

Koruyucu kıyafet kullanıcıya,

• Koruma,

• Giyim rahatlığı,

• Dizayn / Görünüm,

• Kalite gibi temel gereksinimleri 

sağlamalıdır.

Yangına müdahale sırasında koruyucu giysiler,
• Erimemelidir.

• Alev almamalı veya yanmaya devam etmemelidir.

• Kullanıcıyı ısıdan izole etme özelliği olmalıdır.

• Sürekli (yıkamayla veya kullanmayla azalıp yok olmayan) ısı ve alev 

koruması sağlamalıdır.

• Isıya maruz kalma anında buharlaşıp yok olmamalıdır.

• Antistatik olmalıdır.

+ +



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü

16

ACİL DURUMLARDA KORUYUCU ELBİSENİN CEKETİNİN FERMUARI
EN ÜST KISIMDAN SERTÇE YUKARI ÇEKİLEREK

CEKET ÇIKARILABİLİR.

1 2

3 4
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1. Dış Katman: Bu katman ısıya, aleve ve aşınmaya karşı dayanımı olan bir malzemeden 

yapıldığı için personelin ve iç katmanların korunmasını sağlar. Bu katman ısı, su, yağ ve 

belirli kimyasalların belirli oranda içeriye girmesini engelleyen katmandır.

2. Nem Bariyeri:  Dış kumaşın hemen altında yer alır. Bu katmanın asıl fonksiyonu, yangın 

yerindeki sıvıların itfaiye erinin cildine erişmesine engel olmaktır.  Ayrıca vücutta oluşan 

nemin dışarıya atılması da bu katmanın bir diğer özelliğidir. Bu sayede, vücut ısısının 

dengelenmesi sağlanmış olur.

KORUYUCU KIYAFETİN KATMANLARI

NEM
BARİYERİ

ISI

BUHAR

Yüzey Yalıtım Kumaş YüzeyiFilm

ISI
BARİYERİ

DIŞ
KATMAN

Vücut Sıcaklığı

İç
 A

st
ar

Vü
cu

t S
ıc

ak
lığ

ı

Sıvı ve Sıradan
Kimyasallar

Kan

Alev
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KORUYUCU KIYAFETİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Koruyucu kıyafetlerin uygun şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için, imalatçı 

tavsiyelerine uyularak bakımlarının ve temizliğinin yapılması gerekmektedir. Kıyafet 

alımlarında temizlik ve bakımın gerekirse yüklenici firma tarafından özel temizlik maddeleri 

kullanılarak yapılması koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Her bir parça koruyucu 

elbisenin imalatçı tarafından tavsiye edilen bakım işlemleri bulunması gerekir ve elbiselerin 

hizmet için hazır olmalarını sağlamak için bunlara uyulmalıdır.

• Normal şartlarda elbiseyi en azından 6 ayda bir temizleyiniz.

• Temizlik maddesi olarak klor içeren çamaşır suyu ve deterjanlar kesinlikle kullanmayınız. 

Klor oranı çok düşük olsa bile kıyafetin koruyucu özelliğini azaltır.

• Sıvı deterjanları tercih ediniz; toz deterjan kullanmayınız.

• Makinede yıkanacaksa yıkama suyu sıcaklığı 40ºC ve pamuklu/beyaz programında 

yıkanmalıdır.

Yangına müdahale anında itfaiyecinin en büyük yardımcısı olan su, 
itfaiyecinin üzerinde kalması durumunda ölümcül olur. Çünkü su, 
kontak ısısını havadan defalarca hızlı (90ºC 'de 21 kat) iletir. Suyun 
buhar olması durumunda ise bu çok daha fazla oranlara yükselir. Bu 
bakımdan itfaiyeci elbiselerinde kullanılan katmanların arasında 
bulunan hava boşluğunun muhafaza edilmesi çok önemlidir. Bu 
amaçla elbiselerde nem bariyeri kullanılır. Bu bariyer dışarıdan 
gelen suya karşı direnç gösterip suyu iç katmanlara geçirmediği 
gibi, özel mikro gözenekleri sayesinde iç kısımdaki terlemeden 
kaynaklanan nemi de dışarı atar. Hem konfor sağlar, hem de kişiyi 
kuru tutar.

3. Isı Bariyeri: Bu katman nem bariyerlerinin hemen altında bulunan üçüncü katmandır. 

Dış kumaş ve nem bariyerlerini geçerek gelen ısı yüklü hava kabarcıklarını içine alarak 

absorbe eder. Aramid malzemeden imal edilmiştir. Değişik tip, ağırlık ve kalitede ısı 

bariyerleri mevcuttur. (Keçe ve Örgü v.b.)

4. İç Astar: Bu katman ısı bariyerinin hemen altında bulunan en içteki kumaştır. Bu kumaş 

vücutla temasta kolaylık sağlaması için imal edilmesine rağmen, yine de ısıya dayanıklı 

ve alev almaz malzemeden dokunmuştur.
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• Yıkama işlemi sonunda, elbiseleri dışarıya aldıktan sonra hava sirkülasyonunun olduğu 

bir yere tersten asınız.

• Elbiseleri kurutma makinesinde kesinlikle kurutmayınız.

• Elbiseleri, güneş ışığına doğrudan maruz bırakmayınız.

• Koruyucu kıyafetin dış kısmında yangınlardan sonra kalan çeşitli kimyasallar, yağlar, 

petrol ürünleri vb. artıkların ateşe maruz kaldığında tutuşmaması için kıyafetin 

üzerindeki bu tür artık ve kalıntıları temizleyiniz.

Koruyucu Kıyafetin Temizlik Aşamaları

Koruyucu kıyafetten istenilen verimi alabilmek için kıyafetin temizliği kirlilik durumuna göre 

yapılmalıdır. Her durumda aynı temizlik yöntemleri uygulanmamalıdır. Farklı temizlik 

aşamaları uygulanmalıdır. Bu aşamalar 3 çeşittir:

1-Rutin Temizlik: Rutin temizlikte çok detaya girilmez. Kıyafet bu aşamada kullanım dışı 

bırakılmaz. Bu tür bir temizlikte ince kıllı bir fırça ile kıyafet üstten fırçalanarak genel olarak 

temizlenir. Toz veya çabucak çıkabilecek kirler bu yöntemle ortadan kaldırılmış olur.

2-Gelişmiş Temizlik: Kıyafetin çamaşır makinesinde yıkanması gerektiği durumlarda 

uygulanır. Rutin temizlikte çıkmayan kirler bu aşamada yukarıda açıklanan makinede yıkama 

şartlarına uyulması koşuluyla özel deterjanlar kullanılarak çamaşır makinesinde yıkanabilir.
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3-Özel Temizlik: Rutin ve gelişmiş temizlik aşamalarında çıkarılamayan özellikle bazı 

kimyasalların, yağların, petrol ürünü gibi maddelerin kıyafette oluşturduğu artıkların 

temizlenmesi amacıyla yapılır. Özel temizlikte kıyafet kullanım dışı bırakılır. Bu tür bir 

temizliği bu konuda eğitimli kişiler veya yüklenici firma yapmalıdır. Eğer temizlik aşamasında 

kıyafetten artık ve kirler çıkmıyorsa kıyafet kullanıma verilmemelidir.

UYARI !

• Hasar görmüş koruyucu kıyafetleri kesinlikle kullanmayın!

• Tamir gerektiren kıyafeti kendi imkanlarınızla tamir etmeyin!   
En kısa sürede yetkililere durumu bildirerek kıyafetin tamir 
edilmesini sağlayın.

• Kıyafetlerin tasarım ve beden ölçüleriyle oynamayın! Bedeninize 
göre küçültmeyin; uluslararası standartlara göre yapılmış 
tasarım ve beden ölçülerine uyulmaması hayatınızı tehlikeye 
atabilir.

UYARI !
Koruyucu kıyafet her 
kullanımdan sonra,

görevi devralırken ve
görevi bırakırken

mutlaka kontrol edilmelidir.
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İTFAİYE TEŞKİLATLARINDA KULLANILAN KORUYUCU KIYAFET ÇEŞİTLERİ
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Kask, yangın ve kurtarma olaylarında kullanıcının baş bölgesini darbe, alev, kıvılcım ve sıvı 

kimyasallara karşı korur. Kaskın darbeleri emecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Kask, 

EN 443:2008 standardına uygun olarak üretilmesi gerekir.

Kompozit malzemeden yapılan kask, kullanıcı için hafif olmalıdır. (ağırlığı 1.4 kg’dır.)

KASK (MİĞFER)

Ana Gövde: Koruyucu ve darbe emici özelliğe sahiptir. Fosforlu yapısı yoğun dumanlı 

ortamda görünmesini sağlar. Dışı kompozit malzemeden, iç yapısı ise darbe emici 

poliüretandan yapılmıştır. Ayrıca, başa göre ayarlanabilen başlık ayar mekanizması da 

bulunmaktadır.

Vizör (Yüz Siperi): Polikarbonat malzemeden yapılmıştır. Yüksek ortam sıcaklıklarında tam 

koruma sağlamaz. Yüksek sıcaklıkta erimeye ve şekil değiştirmeye başlaması itfaiye eri için 

tehlike habercisidir. EN 14458:2004 standardına uygun olarak yapılmalıdır.

Bağlantı Kayışları: Ayarlanabilir alev almaz malzemeden yapılmıştır. Kayışlar içte ve çene 

kısmında bulunur.

KASKIN PARÇALARI
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KASKIN KULLANIM VE BAKIMIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR

Kasklar, maksimum kullanım ömrü ve sağlamlık için uygun şekilde temizlenmeli ve bakımı 

yapılmalıdır. Diğer koruyucu donanımlarda olduğu gibi kaskların da temizlik ve bakım 

prosedürleri imalatçı firmalardan istenmelidir. Uygun bakım ve kullanım için uyulması 

gereken noktalar şunlardır:

• Kaskın üzerindeki kirleri temizleyiniz. Kirler ısıyı kabuktan daha hızlı emer, dolayısıyla 

giyeni daha şiddetli ısı şartlarına maruz bırakır.

• Kimyasalları, yağları ve petrol ürünlerini kasktan en kısa zamanda temizleyiniz Bu 

maddeler, kaskın üst malzemesini yumuşatarak vurma ve elektrik yalıtıcı korumasını 

azaltır.

• Kaskın arka kısmında bulunan enselik kesinlikle çıkarılmamalıdır.

• Başa oturmayan kaskları tamir ediniz veya değiştiriniz. Kafaya oturmayan kaskların 

herhangi bir çarpma anında dayanma kapasitesi düşer.

• Hasar gören kaskları kesinlikle kullanmayın; tamir edilmesini sağlayın veya değiştirin. 

• Askı sistemlerini (kayışlarını) sık sık bozulmalara karşı denetleyiniz. Gerekirse değiştiriniz.

• Hidrolik yağla temasa geçmiş kaskları kullanımdan çıkarınız ve kontrol ediniz. Bazı yağlar, 

kaska zarar verir ve kaskı zayıflatır.

• Olay yerinde uçan çeşitli partiküllerden ve kimyasallardan yüz kısmının ve gözlerin 

korunması için kaskın vizörü olay yerinde mutlaka indirilmelidir.

• Kaskın arka kısmında personelin adının yazılabileceği isimlik bölümü yer almalıdır.

Enselik: Deri veya alev almaz aramid kumaştan yapılmıştır. Enseyi sıcaklıktan ve çeşitli 

darbelerden korur.



ELDİVEN

ELDİVENİN ÖZELLİKLERİ

• İtfaiyeci eldiveni EN 659 standardına uygun olması gerekmektedir.

• Dış kumaş, Nem bariyeri, Isı bariyeri ve İç astar olmak üzere 4 katmana sahip 

olması gerekir.

• Dış kısmı ve uzun bilekliği geç yanan malzemeden yapılmalıdır.

• Avuç içi kaymayı önleme amacıyla özel bir malzeme ile kaplanmalıdır.

• Su geçirmez ve alev almazlık özelliğine sahip olmalıdır.

• Isı bariyeri para-aramid malzemeden yapılmalıdır.
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ELDİVENİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

• Eldiveni deterjanla elde yıkayabilirsiniz.

• Beyazlatıcı deterjan kullanmayınız, yıkamadan sonra ütülemeyiniz.

• Yıkama sonrası açık havada kurutunuz ve kurumamış eldivenleri kullanmayınız.

UYARI !
Koruyucu eldivenler itfaiye personelini erimiş 

metal sıçramalarına, zararlı kimyasallara veya 

zararlı radyolojik maddelere karşı korumaz!!!
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ÇİZME

ÇİZMENİN ÖZELLİKLERİ

• İtfaiyeci çizmesi EN 15090:2006 standardına uygun olması gerekmektedir.

• Deri, Nem bariyeri, Isı bariyeri ve İç astar olmak üzere 4 katmana sahip olması 

gerekir.

• Kullanıcının ayağına sert cisimlerin batmasını engellemek için çizmenin taban ve 

burun kısmında çelik tabaka bulunmalıdır.

• Çizme tabanı ısıya ve aşınmaya dayanıklı ve  kaymaz olmalıdır.

• Çizme  elektrik geçirmemelidir.

• Çizme giyimini kolaylaştırmak için çizmelerin üst kenarlarında tutacaklar 

bulunmalıdır.
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İtfaiye Teşkilatlarında Kullanılan Çizme Çeşitleri
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KORUYUCU BAŞLIK (ANTİ-FLASH)

Koruyucu başlık, yüksek ısı ve direk alev temasında yanmaya dayanıklı, erimez nitelikte olup 

tüm dikişlerinde aramid iplik kullanılarak, interlock örgülü olarak EN 13911:2004 

standardına uygun olarak üretilmelidir. Çift katlı üretilen başlık, maske ve kask ile kullanıma 

uygun esneklikte olmalıdır.

  KORUYUCU BAŞLIĞIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

• Koruyucu başlığı kesinlikle kuru temizlemeye tabi tutmayınız!

• 40°C’yi geçmemek kaydıyla sıcak su ile yıkayabilirsiniz.

• Klorlu beyazlatıcılar veya bunları içeren deterjanlar kullanmayınız.

• Fazla suyunu atmak için başlığı sıkmayınız.

• Kuru bir yerde ve gölgede düzgün ve sererek kurutunuz.

• Herhangi bir hasar durumunda tamir ettirmeyiniz; hemen yenisiyle değiştiriniz.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü

29

ALÜMİNİZE ELBİSE

Yangınlardaki kurtarma olaylarında ve gaz yangınlarında, vana kapatmak amacıyla alevler 

arasında kısa süreli geçişlerde kullanılan ısı ve aleve belli bir süre dayanıklılık gösteren özel 

elbiselerdir.

%100 para-aramid esaslı örgü kumaşın bir yüzüne yüksek sıcaklıklara dayanıklı çift yüzeyi 

alüminize kaplı filmin kaplaması yoluyla üretilir. Bu teknik nedeniyle çatlamaz, kırılmaz, 

aside, baza, tuza ve petrol ürünlerine karşı dayanıklıdır.

ALÜMİNİZE ELBİSENİN ÖZELLIKLERİ

• EN 1486:2008 standardına uygun olarak üretilmelidir.

• Ceket, pantolon, eldiven, vizörü olan başlık ve tozluklu çizmeden oluşur.

• 1000°C ısı kaynağından yansıyan ısının kumaş cinsine bağlı olarak %85 veya %95’ini 

geri yansıtarak itfaiyeciyi yüksek ısıdan korur.

• Kişisel Koruyucu Hava Solunum Cihazı alüminize elbisenin altına veya üstüne 

kuşanılabilir.
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KİŞİSEL KORUYUCU HAVA SOLUNUM CİHAZLARI

Neden Kullanıyoruz?

• Akciğerlerimizin ısı, duman ve zehirli gazlardan etkilenmemesi için,

• Kazazedelerin aranması ve kurtarılması için,

• Yangın kaynağının bulunması için,

• Solunum yollarımızın korunması için,

• Isının yüz bölgesine verebileceği hasarı azaltmak için,

• Uçan cisimlerin yüz ve göz bölgesine zarar vermesini engellemek için kullanılır.

Açık Devreli Sistem Kapalı Devreli Sistem
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KİŞİSEL KORUYUCU HAVA SOLUNUM CİHAZININ ÇEŞİTLERİ

İtfaiye teşkilatlarında iki farklı sistemle çalışan Kişisel Koruyucu Hava Solunum Cihazı 

kullanılır. Birincisi, AÇIK DEVRE sistemi, ikincisi ise KAPALI DEVRE dir. Kapalı Devre sistem, 

günümüz yangın söndürme olaylarında ve itfaiye teşkilatlarında çok nadiren kullanılır. 

Çoğunlukla Açık Devre sistem kullanılır. Dünya itfaiyeciliğinde olduğu gibi Türkiye’deki İtfaiye 

teşkilatlarında daha çok Açık Devre solunum cihazları kullanılmaktadır. 

AÇIK DEVRE HAVA SOLUNUM CİHAZI

İtfaiye teşkilatlarında en çok kullanılan sistemdir. Bu sistemde, depolanmış hava solunacak 

basınca indirilerek kullanıcıya verilir. Kullanılan hava egzoz yardımıyla dışarı atılır. Bu 

sistemde hava sıkıştırılarak tüplerde saklanır. Açık devre solunum cihazları, kapalı devre 

cihazlar gibi pozitif basınçla yani, maske içindeki basıncın dışarıdaki basıncın biraz üzerinde 

olması sebebiyle maskedeki açıklıklardan içeriye zehirli havanın girmesine engel olacak 

şekilde çalışmaktadır.

Açık Devre Kişisel Koruyucu Hava Solunum Cihazının Parçaları

• Sırtlık

           - Akciğer otomatiği

           - Regülatör

           - Manometre

           - Yüksek, orta ve alçak basınç hortumları

           - Omuz ve bel kayışları

• Tüp

• Regülatör

• Tam Yüz Maskesi

            - Bağlantı kayışları

           - Maske camı

           - Nefes verme ventili

           - İç maske

           - Dış maske
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Sırtlığın Özellikleri

• Ergonomik bir yapıya sahiptir.

• Cihazın sırta iyice yerleşmesini sağlar.

• Tüp içerisindeki hava kullanıldıkça basınç düşeceğinden tüp  soğuyacaktır. Sırtlık 
tüpün vücudumuzla direkt temasını keserek soğuğun vereceği zararı önler.

• Sırtlık, ağırlığı dağıtarak kullanıcıya avantaj sağlar.

• Sırtlığın üst kısmında sırtlığın tüple bağlantısını sağlayan ve tüpteki 300 bar basıncı 
7.5 bar basıncına indiren regülatör bulunur.

• Regülatörden alçak basınç hortumuyla maskeye gelen ve 5-7 barı kullanıcının nefes 
alabileceği bara düşüren AKCİĞER OTOMATİĞİ bulunur.

• Sırtlıkta, tüpün içindeki hava 50 barın altına düştüğünde kullanıcıyı uyararak düdük 
sesi çıkaran bir sistem mevcuttur.

• Sırtlıkta, dumanlı ortamda kurtarma yaparken ikinci bir kişiye de temiz hava 
almasını sağlayan ikinci bir maskenin daha takılabilmesi için ayrılmış boş bir 
hortum bulunmaktadır.

• Bazı modellerde itfaiye erinin cihazı sırtından hiç indirmeden seyyar doldurma 
makinesiyle cihazı doldurmak için bir dolum ağzı da bulunmaktadır.

SIRTLIK

Yüksek Basınç
Hortumu

Manometre
veya
Budyguard

Bel Kayışı

Alçak Basınç
Hortumu

Akciğer
Otomatiği
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Tüp temiz havayı yüksek basınç altında kullanılmak üzere tutan silindir şeklindeki cihazdır. 

İtfaiyede kullanılan tüpler çelik ve fiber-kompozit gövdeye sahip olanlar olmak üzere iki 

çeşittir. Çelik gövdeli olanlar ağır olduğundan şu anda itfaiye teşkilatlarında fiber-kompozit 

gövdeye sahip olan tüpler tercih edilmektedir.

• Her tüpün üzerinde üretici firma tarafından tüpün boş ve doldurulduktan sonraki 

ağırlığı yazılmıştır. Bu ağırlıklar her markada farklı olmakla birlikle genel olarak, 

çelik tüplerin dolu ağırlığı yaklaşık 11.5 kg iken, fiber-kompozit tüplerin dolu ağırlığı 

ortalama 6-7 kg arasındadır.

• Tüpler temiz havayı 300 bar basınç altında tutarlar. Tüplerin test basıncı ise 450 

bardır.

• Tüpler her 5 yılda bir hidrostatik basınç testine tabi tutulmalıdır.

• Tüplerin üzerinde; üretici firmanın ismi, çalışma basıncı, test basıncı, üretim tarihi, 

son kullanma yılı ve seri numarası gibi bilgiler yer almalıdır.

TÜP (ŞİŞE)
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Regülatör, tüp içindeki basıncın solunabilir bir basınca indirilmesini ve kullanıcıya iletilmesini 

sağlar.

REGÜLATÖR

Regülatörün Çalışma Prensibi

Regülatör

1.kademe sırtlıkta olup tüple bağlantının 

yapıldığı mekanizmadır. İki çıkışı vardır. 

1.çıkışta basınç düşürülmez ve yüksek 

basınç hortumuyla manometreye gider. 

2.çıkışta ise tüpteki 300 bar 5-7 bar 

basıncına düşürülür ve kullanıcının nefes 

almasını sağlayacak miktarda hava akışını 

kontrol altına alarak alçak basınç 

hortumuyla akciğer otomatiğine, oradan 

da maskeye gider. 2.kademe ise Akciğer 

Otomatiğidir.

• Maske ve tüp kuşanıldığında 

kullanıcı nefes aldığında 

regülatörde bir vakum oluşur. Cihazdaki diyafram ileriye doğru hareket eder ve 

giriş vanası açılarak alçak basınçtaki hava maskeye girer.

• Bu esnada diyafram pozitif basıncı sağlamak için açık kalır. Nefes verilmesi halinde 

diyafram geriye doğru hareket ederek kapalı pozisyona gelir.
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Maske, itfaiye erinin yüzünü alevden ve ısıdan korur ve havayı içeride tutarak nefes 

alınmasını sağlar.

Maskenin Parçaları

Dış Maske: Silikondan yapılmıştır. Maskenin ana 

parçasıdır.

İç Maske: Verilen nefesi camdan uzak tutarak 

muhtemel bir buharlaşmayı önler.

Maske Camı: Yaklaşık 250°C’ye dayanıklı 

plastikten yapılmıştır. Çizilmelere karşı 

korunmalıdır.

Nefes Verme Ventili: Nefes verildiğinde içeriden 

dışarıya hiçbir havanın girmesine izin vermeden, 

verilen nefesin maskenin ön sağ ve sol yanlarında bulunan hava tahliye deliklerinden (egzoz) 

dışarıya atılmasını sağlayan tek yönlü vanadır.

Bağlantı Kayışları: Taşıma, çene, şakak ve tepe bağı olmak üzere 4 çeşit bağ vardır.

TAM YÜZ MASKESİ

MASKENİN DIŞARIDAN ZEHİRLİ HAVA
ALMAMASI İÇİN

DÜZGÜN TAKILDIĞINDAN EMİN OL!!!
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Kapalı devre solunum cihazları, itfaiye erine maksimum 4 saat yetecek kadar hava imkanı 

sağlamasından dolayı uzun süreli çalışma gerektiren madenlerde, yer altı ve tünel yangınları 

gibi bazı özel yangınlarda ve buralarda yürütülecek arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılır. 

Kapalı devre cihazlarda kullanılan tüpte ya sıkıştırılmış hava ya da sıvı oksijen kullanılır. Açık 

sistemdeki gibi solunan hava dışarıya değil de, içeride tekrar solunması için sistemde kalır. 

Kalan hava kimyasal sistemde arındırılır ve oksijen takviyesi yapılarak tekrar sisteme verilir. 

KAPALI DEVRE TEMİZ HAVA SOLUNUM CİHAZI

1. Tam Yüz Maskesi

2. Maske İrtibat Noktası (Plug in connector)

3. Nefes Verme Hortumu

4. Nefes Alma Hortumu

5. CO2 Tutucu (Soda Lime Kutusu)

6. Nefes/Akciğer Torbası

7. Tahliye Valfi

8. Ciğer Otomatiği (Minimum valve)

9. Hava Soğutucu Hazne

10. Sabit Dozaj Bağlantısı

11. Tükürük Okkası ve Valfi (Drain valve)

12. Oksijen Tüpü

13. Oksijen Tüpü Valfi

14. Basınç Düşürücü

15. Monitron Ana Ünitesi

16. Monitron Göstergesi

17. Basınç Düşürücü Emniyet Valfi

18. Hava Takviye Düğmesi

19. Monitron Algılayıcı Ünite

KAPALI DEVRE HAVA SOLUNUM CİHAZININ PARÇALARI

Kapalı Devre Sistem Kapalı Devre Sistem
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Tam Yüz Maskesi: Maske kullanıcıyı ısı ve alevden korur. Açık devre sistemlerden farklı 

olarak kapalı devrede verilen kirli hava tekrar sistemde kullanıldığından, bu tür cihazların 

maskelerinde kullanılan havayı dışarı atmaya yarayan egzozlar yoktur.

Maske İrtibat Noktası: Bu bağlantı aparatında hava alma ve hava verme odalarına giden 2 

bağlantı vardır. Bu bağlantılar tek yönlü valf sistemiyle donatıldıkları için hava alma ve verme 

işlemi sırasında valfler çalışma yönlerine doğru otomatikman açılırlar.

Nefes Alma ve Verme Hortumları: Temiz hava solunum hortumu ve kullanılmış tahliye 

hortumu olmak üzere aynı tip ancak farklı amaçla kullanılan 2 tip hortum bulunmaktadır. 

Maske irtibat noktası ile soğutucu hazne çıkışından gelen ve kullanıcının maskeyi taktığında 

sağda kalan hortum Temiz hava hortumu; maske irtibat hortumu ile CO2 tutucu arasında 

olan ve maske takıldığında solda kalan hortum ise Kirli hava hortumudur.

CO2 Tutucu (Soda Lime Kutusu): Yaklaşık 3 kg’lık sodalime (CO2 absorbanı adı verilen özel 

granür) kapasitesinde olan plastik, giriş ve çıkış yerlerinde fiber ve plastik filtre bulunan, 

solunmuş olan havanın içindeki CO2’yi absorve etmeye yarayan parçadır. Nefes verme 

hortumundan gelen kirli hava bu kutudaki sodalime tarafından kimyasal reaksiyona uğratılıp 

akciğer torbasına gönderilir.

Nefes/Akciğer Torbası: CO2 tutucuda kimyasal reaksiyona uğrayan hava akciğer torbasına 

gönderilir. Aynı zamanda akciğer torbasına tüpten de regülatör vasıtasıyla basıncı düşürülüp 

dakikada 1.5-1.9 litre temiz hava basılır. Böylece insan için nefes alabileceği hava karışım 

oranı sağlanmış olur. 

Tahliye Valfi: Nefes torbasının üzerindeki yayların oturduğu metal aksam üzerinde olan bu 

valf, nefes torbasının aşırı şişmesini engellemek için dizayn edilmiştir. Akciğer torbası şişerek 

valfi çalıştırır ve fazla hava atmosfere tahliye edilir.

Ciğer Otomatiği (Minimum valve): Bu valf nefes torbasındaki gaz hacminin aşırı düşmesi 

sonucu devreye girerek akciğer torbasını istenen minimum seviyeye şişirmek için kullanılır. 

Mekanik bir kola akciğer torbasının dayanması ile çalışan sistem dakikada 80 litre hava 

verecek şekilde çalışır.

Oksijen Tüpü: Medikal saflıkta sıkıştırılmış saf oksijen ihtiva eden tüplerin kapasitesi 2 

litredir. 2 litrelik tüp 200 bar basınçla doldurulmuştur ve 400 litrelik temiz hava barındırır.
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Basınç Düşürücü: Basınç düşürücünün 6 temel görevi vardır:

• Silindir basıncını 4 bar basınca düşürmek,

• Sisteme dakikada 1.5 - 1.9 litre olacak şekilde oksijen takviyesi sağlayarak sabit 

dozajı ayarlamak,

• 4 bar basınçta dakikada 80 litre havayı nefes torbasına gönderilmesini sağlamak,

• Hava takviye düğmesine basıldığı süre boyunca nefes torbasına oksijen 

göndermek,

• Tamamen korumalı elektrik kablosu ile ana üniteye basınç değerleri hakkında bilgi 

vermek,

• Üzerinde bulunan emniyet valfi sayesinde akciğer torbasına 6 bardan fazla basınçta 

oksijen verildiği sırada valf açılarak kullanıcının aşırı basınçtan etkilenmesini 

önlemek.

Tükürük Okkası ve Valfi (Drain valve): Solunum sırasında akciğer torbasında oluşan nemden 

kaynaklı sıvı birikmesinin belli bir ağırlığa ulaşmasıyla kendiliğinden açılan ve sıvıyı tahliye 

etmeye yarayan valftir.

Monitron Sistemi: Cihazın işlevlerini kontrol eden elektronik sistemdir. Görevleri şunlardır:

• Oksijen tüpü açılıp basınç düşürücüye minimum 10 bar basınç geldiğinde otomatik 

olarak açılır.

• Otomatik olarak pil testi yapar.

• Tüp basıncı 185 bar olması durumunda yüksek basınç ve orta basınç testini yapar.

• Sabit dozaj testi yapar.

• Digital göstergesinde oksijen tüpü basıncını gösterir. 

• Tüp basıncı 55 bar basıncın altına indiğinde kullanıcıyı uyarmak için kesikli kesikli 

alarm verir. Basınç 10 barın altına indiğinde sürekli alarm vermeye başlar.

• Sistemde sirkülasyonun tam olarak yapılıp yapılmadığını; eğer bir kaçak varsa 

alarm sinyali ile uyarı verir.

Monitronun Parçaları: 

• Ana Ünite: Üzerinde elektronik devre ve güç ünitesi bulunan ve ayrıca sistem sesli 

ikazlarının yapıldığı ana beyin ünitesidir. Basınç düşürücünün hemen üzerinde yer 

alır.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü

39

• Algılayıcılar: Yüksek basınç ve orta basınç algılayıcılarının bulunduğu kısımdır. 

Basınç düşürücüye yakın bir bölgededir.

• Bodyguard (Digital gösterge): Digital ekran ve çeşitli ledler sayesinde çok farklı test 

sonuçlarını ve arıza durumlarını kullanıcıya bildirir. Bodyguard aynı zamanda 

hareketsizlik sensörüne de sahiptir. Kullanıcı 21 sn. hareket etmezse sensör 

devreye girer. Sistem hakkında ekranda görülen ifadeler, şekiller ve anlamları 

aşağıdaki gibidir:

 CCR (Close cylinder valve) - Oksijen tüpünü kapatın: Yüksek basınç kaçak testi  

sırasında kullanılır.

 OCR (Open cylinder valve) - Oksijen tüpünü açın: Yüksek basınç kaçak testinin  

başarıldığını gösterir. CCR komutundan yaklaşık 20 sn. sonra belirir.

 ERR (Error) - Hata: Yüksek basınç kaçak testinde hata olduğunu belirtir. CCR  

komutundan sonra ekrana gelir.

Warning symbol: Ekranda bu ibare ile birlikte 4 kere kırmızı ışık ve ikaz sesi 

duyuluyorsa sisteme oksijen beslemesinde hata var demektir.

Kırmızı Yanıp Sönen Işık: Kullanıcı bir arızadan dolayı uyarılıyor.

Sürekli Yanan Kırmızı Işık: Sistemde ciddi bir arıza olduğunu belirtir.

Yanıp Sönen Yeşil Işık: Bütün sitemin düzgün çalıştığını gösterir.

En Son Ekran: Bütün bu mesajlar verildikten 5-10 sn. sonra sitem tüpteki basıncı göstermeye 

başlayacaktır.

Hava Soğutucu Hazne: İçinde 1.2 litrelik buz kalıbının konulabileceği ve kullanılarak ısınmış 

havanın etrafından geçerken soğutulmasını sağlayan sistemdir. Kısa süreli çalışmalarda 

faydası fark edilmese de uzun süreli çalışmalarda kullanıcının daha rahat çalışması ve daha 

az performans harcayarak daha uzun süre çalışmasını sağlayan önemli bir parçadır. 

Kapalı Devre Solunum Cihazın Çalışma Prensibi
Nefes verme hortumundan verilen hava, önce CO2 (Karbondioksit) tutucu ya da soda 
lime kutusunda kimyasal reaksiyona uğratılıp, verilen havadaki karbondioksit absorbe 
edilir ve O2 (Oksijen) oranı fazla olan hava akciğer torbasına gönderilir. Akciğer 
torbasına aynı zamanda tüpten de insanın nefes alabileceği kadar oranda oksijen 
basılır. Kimyasal reaksiyona uğrayan ve ısınan hava nefes torbasından soğutucu 
hazneye soğutulmak üzere gönderilir ve hazneden geçen hava nefes alma 
hortumundan tam yüz maskesine ulaşır.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü

40

Yangın ortamında gazları absorbe ederek filtrenin özelliğine bağlı olarak solunumu koruyan 

cihazdır. Kullanıcı eğitimi ile vatandaşlar tarafından da basit şekilde kullanılabilen, havada 

bulunan oksijene bağımlı koruma solunum cihazıdır.

DUMAN MASKESİ VE FİLTRELER

UYARI!
DUMAN MASKESİ KULLANICIYA OKSİJEN SAĞLAMAZ!

    Bu nedenle maskeyi sadece, 
• Yoğun yangın dumanlarının olmadığı,
• Alevlere maruz kalınabilecek bir riskin olmadığı,
• Soğutmak amaçlı çalışmaların yapıldığı ve
• Hava kalitesinden emin olunan bazı ortamlarda kullanın.

Duman Maskesinin Parçaları

• Görüş camı

• Ana gövde

• Takma çıkarma kayışları (örümcek)

• Nefes alma-verme ventilleri

• Filtre bağlantı aparatı

Filtre Özellikleri ve Renkleri 

Kahverengi

Gri

Sarı

Yeşil

Kırmızı

Beyaz renklerle simgelenen gaz çeşitlerine karşı etkilidir.
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Kitap, Makale, Tez ve Broşürler 

• Yangınla Mücadelenin Temelleri, International Fire Service Training Association 

(IFSTA), Türkçe basım, 2001.

• Essentials Of Fire Fighting and Fire Department Operations, 6th Edition, 

International Fire Service Training Association (IFSTA), 2013.

• E.Y.Bulgun, M.Yılmaz, "İtfaiye Elbiseleri Tasarımında Son Gelişmeler", Tekstil ve 

Mühendis Dergisi.

• E.Kalaycı, O.Avinç, A.Yavaş, "Polibenzimidazol (PBI) Lifleri", Tekstil ve Mühendis 

Dergisi.

• Prof.Dr. Işık TARAKÇIOĞLU, Ahmet ÇAY ve diğerleri, “Balistik Lifler (Bölüm 1)”, 

Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 2007.

• Gizem KARAKAN, “Yüksek Performanslı Liflerin Balistik Amaçlı Kullanımı”, 2008.

• M. Baran KALIN, Tekstil Yüzeylerinin Yanmaya Karşı Dirençlerinin Arttırılması, 

Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 2008. 

• Burak ÇELİKKANAT, Teknik Tekstiller, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2002.

• Structural & Wildlands Firefighting Apparel, PBI Broşürü.

• Dupont Kişisel Koruyucular Broşürü.

• İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giysi, Tempex Austrıa Broşürü.

• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 

2013.

• Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, 29.11.2006.

YARARLANILAN BAŞLICA KAYNAKLAR
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ahmetsertkan.blogspot.com

www.tekstilvemuhendis.org.tr

www.tekstilveteknik.com.tr

www.fireproductsearch.com

www.nfpa.org

www.fireengineering.com

http://www.pbiproducts.com/

http://pbiprodu.nextmp.net/international/images/main/PDFS/PBI_Gold_Matrix_Englis

h.pdf.

www.dupont.com

www.ppe101.com

www.firerescue1.com

http://carbomid.com.tr/tr/aramid-elyaf-ozellikleri/

http://www.kompozit.net/?urun-334-Aramid-Elyaf-Kevlar-Fiber.html

http://www.asilmarine.com/tr/sss/70-para-aramid-kevlar-nedir

https://tekstilmuhendisi.wordpress.com/tag/aramid/

https://www.riderdenim.com/icerik/teknik_ozellikler

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kevlar

http://kivancgroup.com/

İnternet Siteleri
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