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SOZUMUZ SOZDUR 

Sevgili İtfaiyeci Kardeşlerim, Yıızılı ve 
Görsel Basının Değerli Temsilcileri, 
Bugtın İtfaiye Teşki latımızın 28 1. kuruluş 

yı ldönümü münasebetiyle burada toplanmış bu· 
lunuyoruz. Bu anlamlı günün aziı. milletimize, 
gllzcl İstanbu l'umuza, cefakar ve kahraman i ıf'a
iyeci leriıııize lıayHlı olmasını dileyerek sözleri
me başlamak isıiyorum. 

Kuruluşumuzun 281. yılında İtfaiye Hafıa
mız hayırlı olsun! 

Geçen yıl itfaiye Haftası 'nın açılış ında; İs
tanbul BOytlkşehir Belediyesi olarak yeni bir 
anlayışla sürdürdüğümüz belediye hizmetleri 
içersinde can ve mal gllvenliğinc yönelik itfaiye 
hizmetlerinin ayrı bir yeri ve önemi bulunduğu
nu açıkça belirtmiş ve çeşiıH etkinlikler esna· 
sındn da öntlınllzdeki yılın itfaiyemiz açısından 
bir atılım yılı olacağını ifade eınıişıim. Zira: 

Son yedi yıl boyunca İs tanbul 'un nüfusu 
btıyUk bir artış gösterdiği halde, maalesef hiç 
bir itfaiye aracı alınamamış ve itfaiye ıeşkilmı
mız hak etmediği bir duruma düşürülmüştü. 30 
İstasyonda çoğu ekonomik öınrUnU doldu11nuş 
121 adet itfaiye aracı, pekçok problemi olan 
1500 yangıncı personelle Avrupa standartları
nın çok çok altmda bir kuruluş devralmıştık. 

Hemen kollan sıvayarak, öncelikle perso
nelimizin özlük haklannı sağlad ık. işçi perso-

İstanbul Büyükşehlr Belediye Başkam R. Tay

yip Erdoğan 'm 25 Eylül 1995 günü 281. İtfaiye 

Haftası'nm açılışı münasebetiyle düzenlenen 

törende yaptığı konuşmanm metnidir. 

nelimi ı.in 1992 Eylül'ünden 
beri faıla mesai !eri ödenmc
m iş, durum mahkemelik ol· 
muştu . Yine Mart l 994'de ye
ni sözleşme yapı lması gerekti
ği halde, temsil hakkına sahip 
sendika ı esbit edilememiş ve 
durum mahkemeye intikal et· 
nı iş t i. Del'lıa l Ey JUi 1992-
Marı 1994 arasındaki faı.lıı me· 
sni haklarını, personelimizle 
de mutabakata varnmk, dört 
taksine ödedik. Temsil mahke
mesi biter biınıe7. de masaya 
oıurup, Merkezi Hllkllmcı bile 
kendi personeline yüzde 5 do
laylarında zam önerirken, Ni
san l 995'de biz ilk yı l için % 
50, ikinci yıl için ise % 60'a 

ilaveten sosyal haklarla birlikte toplam % 160'a 
vanın bir zam gerçekleştirdik. 

Yangıncı personel adedini arııınmık için; 51 
orıaokul, 180 lise. 26 yüksek okul mezunu me
mur personel aldık. Döı1 aydan beri bu yeni ele
manlarımızın temel eğitimleri sürdürülmekte· 
dir. 

Araç gereç al ım ı için kolları sıvayarak , 7 
yıldı r gerçekleştirilemeyen aşağıdaki çalışmalar 
süratle yürütülmüş ve sonuçlandırılmışıır. Şöy· 
le ki: 

"' itfaiye eleman larıııı ızııı eğit imini destek
lemek ve MUdllrlUğllıntlze ait her çeşit bilgi ve 
belgeleri kaydetmek ve uıkdim etmek tızere, 

gösteri ağırlıklı "Multimedya prezantasyon" 
sisıemi satın alınmış ve kullanım hususunda il
gili personel eğit ilm iştir. 

'" Riri rıı lerimiı arasında koordinasyon ve iş 
takibinde sOrati sağlamak amacıy la 6 adcı yeni 
bilgisayar alınarak aralarında neıwork ağıyla ir· 
ıibaılandmlmışıır. Yeni bilgisayarlarla sistemi 
daha da güçlendirmek amacındayız. 

"' Uluslararası ihaleye dayalı gUçlU yangın 
söndll rıne araçlarının ihale, yapım ve yurda in
tikalinin gecikeceği gözönünc alınarak, ilk par· 
tide 5 adcı, 7 tonluk su ikmal aracı İSBAK ka
nalıyla kiralanarak it faiyemize kazandırılmışur. 
Devamı gelecektir. 

'" 32 adet köptık jeneraıörli ve aspiratör, 
"' 3 Adcı tencfüs cihazı dolum kompresörU, 
"' 15 adeı elekırik jeneraıörll saıın alınarak 

lıizmete sokulmuştur. 

"' 50 adet Motopomp sattn alınm ış olup tes
lim aşamastndad ır. Ayrıca: 

• 10 adet çokınaksatl ı yangın öndUrmc 
aracı , 5 adet baca söndtırıne aracı , 5 adcı imdat 
aracı , 1 O adcı. Merdiven aracı , 2 adcı kurtarma 
anıcı olmak üzere ıoplıım 32 adcı yangın aracı, 
5000 adcı ilave gereçleriyle birlikte yurt dışına 
ihale edilmiştir. Bunlara ilaveten 2 adcı 30 ton
luk kurtarma amaçlı kamyon Uzeri vinç siparişi 
verilmiştir. 

'" ı 989 yı lından beri prnğrnma alınıp bir 
ı ll r l tl gcrçcklcşı iri lemeycn Avrupai manada bi l
gisayarlı komuıa (haberleşme) merkezi yuıtd ışı 
ihale ile SIEMENS firmasıııa verilmiştir. 

"' Kaloriferli i ı faiye merke1.leriıııizcle enerji 
tasarrufu sağlamak amacıyla , 38 adcı sızdır· 
mazlık ve ıs ı yal ıtım esaslı, oıornaı ik kapı ihale
si yapılmış , yeni kapı lar TÜRK - ALMAN or
ıaklı~ıyla kurulan BETA · BTA fiııııasına veril
miştir. 

Tllm bu araç ve gereçleri en kısa zamanda 
iıf'ııiyemize kazand ırdığımızda, son 7 yı ldır ya
pı lamayan hizmetleri 1 yı l içersinde gerçekleş
tirmiş ve toplam 1 ııi lyon civarında yatırını 
yaparak itfaiyemizin gUcU.ne gllç katm ış, sayın 
lsrnnbulluların yllrcğinc su serpmiş olacağıı. 

Grup ve müfre1,.e binaları mızın onarım ve 
yenilenme çalışma ları sllraılc devam eımekıe
dir. Bu meyanda az sonra yapım ı ramamlarıan 

Yeşilköy mUfrezcmizin açılışın ı yapacağız.. 

Bayrampaşa'da yeni leme çalışmaları , Merıer'de 
yeni müfreze binası inşaatı devam cımekıe ve 
Kartal, Avcılar, Ktiçükçekmece (Halkalı) mev
kilerinde yer ıesbiı ve proje çal ışmuları devam 
etmektedir. 

Önümüzdeki günlerde tüm bu çalışmaların 
neticesini beraberce görecek ve diğer birimleri· 
mizde olduğu gibi. İt faiyemiz açısından da GU
zel lsıanbulurmıza layık olduğu hizıııcılcri bir 
bi r gerçekleştinniş olııcağız. 

Bu vesileyle ı iiııı mi letinıize ve aziz İstan
bul halkımıza İtfaiye Haftamızın hayırlı olması· 
nı diler, saygı ve sevgilerimi arz ederim. 
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lllairyen in Tari'1çesi 
Türkiyede' ki ilk .itfaiye istanbul itfaiyesidir. İstanbul İtfaiye Teşkilatının gelişimi dört aşa

mada oluşmuştur. lst~nbul'da Yangınla mücadele konusunda bilinen ilk belge 1579 yılında 
Sultan l/l. Murat'ın Istanbul kadısına gönderdiği fermandır. Bu fermanla "Istanbul ahalisi
nin evinde damına yetişecek kadar bir merdiven, bir büyük fıçı su bulundurması, yapmayan-
lar~n ise cezaya çarptırılacakları" belirtilmektedir. . . 

lstanbul'da ilk itfaiye teşkilatı 1712 yılında Fransa'dan göçederek Istanbul'a yerleşen ve 
"Gerçek Davut" adını alan bir Fransız tarafından Yeniçeri Ocağı bünyesinde kurulmuştur. 
Bu teşkilat 114 yıl devam ettikt~n sonra, 1826 yılında Yeniçerilerin dağılması ile mahalli 
idarelere bağlı yarı askeri bir ltfaiye Teşkilat! oluşturulmuştur. 

J 871 yılında ise Macar asıllı Kont Seçini Istanbul'a gelerek askeri çalışma esaslı modern 
itfaiye teşkilatı kurmuş ve yangın söndürme çalzşmalarında itfaiyenin büyük bir başarı ka
zanmasını sağlamıştır. Seçini Paşa tarafından kurulan modern itfaiye teşkilatı 1923 yılında 
Cumhuriyetin ilam ile birlikte yeniden düzenlenerek bugünkü yerel yönetimlere bağlı çağdaş 
itfaiye kurulmuştur. 

FERMAN 

/stanbul kadısma hüküm ki; 
lstanbul arada sırada yangmşız olmuyor. Yangmı 'çıkar çıkmaz önlemek için ne 

gerekirse, herşeyden mühimdir.lstanbul ehalisinden ayn herkes, evinin damma ka
dar ulaşacak bir merdiven bulunduracakt1r. Bir yerde yangm çıktığı gibi, oradan kim
se kaçmayacaktır. Herkes adam/an ve komşu/an ile, Yeniçeriler ve sair halk, yeti
şinceye kadar, yangm söndürmeye çalışacakt1r. Her iki, üç ayda bir bilhassa yangm 
tehlikesine. fazla maruz bulunan yerler teftiş edilecektir. Evlerinde merdivenleri ve su 
dolu fırçılan bulunmayanlar tutulup subaştya teslim edilecektir ve cezaya çarp
tınlacaklardır. 
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Padişah 



AL0-110 

• 

Güzel Istanbul 'um uza • 
Modern itfaiye Yakışır 

Hiç şüphes i z ki ; İstanbul itfa
iyesi 28 1 yıllık maziye sahip dUn
yanın e n eski itfaiye kurulu şların
dan birisidir. Aynı zamanda en 
moderni olmaya da layıktll". An
cak, yılların ihmali, ekonomik sı
kıntılar, geri kalmışlık vs. gibi so
runların , her kuruluşumuzu oldu
ğu gibi , tarihe na m sa lmış bu ku
ruluşumuzu da derinden yarala
mış olduğu açıkça görülmektedir. 

Göreve geldi~imizde bu kuru
luşumuzun mevcut halini gö
rünce hem şaşırdık hem de 
üzi.ildük. Bunu güçlendirme
yi ve modernize e tmeyi de 
en önemli görevlerimizden 
biri saydık. Zira, itfaiye 
kuruluşları, can ve mal 
güvenli ğini. sağlamakla 
görevli olduk l arından , 
nazarımızda birinci ön
celiğe sahiptirler. Beledi
ye kuruluşlatını öncelik 
sıralamasına göre S>nıf
l a ndırdığım ı zda Itfa
iye'y i birinc i önceliğe sa
hip kuruluş l a r içersinde 
sayabiliri z. Bu kuruluşu 
muzun, hizmete dönük olup 
gelir getirmedi~ i iç in o lsa 
gerek, yıll~uca ıhma! edilmiş 
olmas ı destek ve gayretimizi bir 
kat daha arttırmaktadır. Sayın 
Başisanımız Recep Tayyip ER
DOGAN ela çeş itli konuşmaların
da buna temas etmiş ve imkanla
rın elverdi~ i ölçüde, dönemimi
zin itfaiye ı çin bir atılım dönemi 
olacağın ı ve bu uğurda hiçbir fe
dakarlıktan kaçınılmayacağını 
açı~ça ifade etmiş lerdir. 

Istanbul, asırlar boyu birçok 
medeniyetlere beşik, birçok me-

deniye tlere de mezar olmuş tarihi 
bir şehirdir. Batı aleminin gözbe
beğıdir. Bizim açımızdan ise, Al
lah Resulünün müjdesine mazhar 
olabilmek için uğruna nice saha
bi , hakdostu ve mücahidlerin can
larını eve seve verdikleri bir 

sembol şe
hirdir. 

lar, tarihi ahşap yap ıl ar, çarpık 
yapılaşma, pek çok sanayi kuru
lu şlarının ve tehlikeli kimyasal 
madde depolarının meskenlerle 
içiçe ol ması. .. Bunlara bir de bazı 
vatandaşlarımızın duyarsızlğı , it
faiye araçlanna yol vermek husu
sundaki ilg is i z li~ini , yol kenarla
rına araçların sa~lı sollu geliş igü
zel park edildiğ111i ilave ederse
niz, itfaiyecilerimizin ne kadar 
zor şartlar a l tında hizme t verme
ğe ça lıştığı nı görürsünüz. 

Biz bir yandan vatandaşları
mı z ı yangına g ide n itfai ye 
araçlarına yol vermek, a raç
larını pa rk ederken itfaiye 
araçların ı. n geçebilmesini 
düşünmek hususunda du
yarlı olrnağa d avet _ede r
ken, diğer yandan Jsta n
bulumuza l ay ık o lduğu 
modern itfa iyeyi kazan

,~,,__~~!!!f dırmayı bir görev sayıyo-

Uz un 
süre Osmanlı 

Devleti'ne payitaht' lık yapm ı ş 
qlup her türlü güzelliğe Layıktır. 
I tanbul'umuzun itfa i olaylar açı
sından sıkıntıları ortadadır. On 
mi lyonun üzerinde nüfus, dar ve 
geçit vermeyen cadde ve sokak-

ruz. 
Hemşehrilerimiz itfaiye 
konusunda duyarlı olma
dıkça, yangından korunma 

ve yangrn güvenli~i husu
sunda gayret etmedıkye ku
racağım ız modern ilfaıyenin 

de yangınl arı söndürmede ba
şarılı olamı~acağı ~nuhakkaktır. 
Gelin clbirlıği ile l stanbulumu
zu yangın l ardan koruyal ım, kur
taralım . Biz sözümüzü yerine 
getirip mode rn itfaiyeyi kura r
ken, izler de üzerinize düşen 
görevi yerine getiri rseniz g üzel 
Istanbulumuzı.:ı beraberce daha 

Güzel İs lanbul'um u zun du 
yarlı in san l arının i lgi ye yar 
l ctrı y la da Modern ıyemiz 
gelişmesini sürdü ektir. 

~~~ <fo~~)"NYC 
O l.sLJ.. vrcw~ N aiın ŞAHİN 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekrester Yardımcısı 

1 



AL0-110 

SUNUŞ 

T ürkiyemi zdeki tUm itfaiye teşki l atları olarak bü
yük sıkın t1 l anımz var. Önceli kle aramızda iletişim ek-
ikliği söz konusu, birbidmizle irlibatımız yok. Dert

le rimi z i, problemlerimiz i bilmiyor ve kendi kaderi
mi zle ve ımkanl anmızla başbaşa kalıyoruz. Bu yüz
den Türkiyede ne kadar itfaiye teşkilatı varsa o kadar 
çeşi tlil ik var. Hiç bir itfaiye kw·uluşunun ne şekil ne 
de esas açısından birdiğerine benzediğin i sanmıyo
rum. İmkanlarımız farklı, araç gereçlerimiz fark lı , b il
gi ve tecrübe birikimlerimiz farklı. Haua baş lanını z
daki yöneticilerimiz in tutum ve görüşlerine göre za
man peryodu içersindeki halle rimi z de birbirinden 
farklı. 

Halbuki hepimiz aynı görev i yapıyoruz. Yani yan
gın söndürüyor, su baskın larına müdahale ediyor, ağa
ca ç ıkan kediden kuyuya düşen köpeğe kadru· can ve 
ınaJ kurtar1yoruz . Bunun da ötesinde bazı itfaiyeler 
olarak cadde ve bahçe suluyor, halka su dağıtıyor, ce
naze taşıyor ve akla hayale gelmedik ne emredi lirse 
kayıts ız şarts ız yapıyoruz. 

- Eğitim mi? O da ne demek, vakit var mı ki? 
Hele bir yangına biraz geç gel, sebep n.e o lursa ol

sµ n. Bilir b ilmez herkes sana hücum eder, dövenler, 
sövenler ... Hele malı yanmış, canı yanmış, olay ın şo
kunu üzerinden atamamış ~imselere hedef gösterme
yekoy. "Vurun abalıya". itfaiyeci şamar oğlanı mı? 
Yoksa gü nah keçisi mi? O da insan değ il mi? Yangını 

1 

mı söndürecek, kendini mi koruyacak? Biraz insaf, 
biraz a kıl , biraz iz'an ... 

İstanbul İtfaiyesi olarak Türkiye'mizdeki tllm it
faiyeleri kuşatıcı bir dergi çıkarmağa karar verd ik. Bu 
sayede birbirimizin bir ikimlerinden tecrübele rinden 
yararlanacak, de ıtlerimizi ve sevinçl~rimizi paylaşa
cağ ı z. B una şiddelle ihtiyacımız var. itfaiyede s iyasel 
olmaz, politika olmaz, itfaiyenin üzerine siyaset ya
pılmaz ve yapılmayacaktır. 

Dergimizde bilimsel makalele r, yanında pratik bil
giler de dengeli bir şekilde verilecektir. He r seviyede
ki insana hitap e tmeyi amaç lıyoruz. Bir taraftan bilim 
adamlarına bilimsel çalı şmalarını sunmak ve okumak 
fırsatı veri rken, öiğer taraftan her sev iyedeki itfaiyeci
le re pratik bilgiler sunmayı , bir taraftan da i şyeri sa
hiplerine yangından korunmanın önem ve ehemmiye
tini aktarmayı amaçlıyoruz. Ayn ı zamanda yangın 
sektöründek i son geli şmeleri de okuyucularımıza 
sunarak, önemli bir hizmet yapmış ve büyük b ir boş
luğu doldurmuş olacağı z. 

De rg imiz in sahi feleri de yangın scktö ı·Unde 
imalatç ı sından i thala tç ı sına, itfaiyecisinden bi lim 
adamına kadar telif ve tercüme türünden kalite li 
yay ın. l arla he rkese açıktır. Bu vesileyle yayınlarımızın 
tüm itfaiye camiamız iç in hayırlara vesile olma ını 
d iler, değerli okurlarımıza sevgi ve saygılarıJ1lı 
sunarım. 

Doç.Dr.Muhittin SOÖUKOÔLU 
İSTANBUL İTFAİYE MÜDÜRÜ . 
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İstanbul İtfaiyesinin Dünü Bugünü Yarını 
Doç.Dr. Muhittin Soğukoğlu 

T
ürkiye1de .~ı~·~iye. denilince İsta~ıhul itfaiyes~ a~a gelir. Bu te~kU~t 1712 yılından beı:i.~s~.~nbul 
halkına huyük hizme tler vermış ve haklı hır mı kazaımuş asil hır kuruluştur. Yallllz uzüleı·ek 

ifade etmek gerekir ki; geçtiğimiz güııleı·de, Leveııl Levazım Sitesi1nde çıl 'ın bil' yanO'm ve 
orada hayatlarını kaybeden iki hanım dolayısıyla, kendini bilmez bazı medya mensuplaı·ı tarafuıdan 

bu teşkilat h~1ksız yere acımasızca elcştiı'ileı·e sahne olmuş ve üzerinde fırtınalar estü-'ilmeğe çalışı
larak mensuplnrı yıpratılmak iste11miştir. Biz hıll'ada, bu olnyın haldı veya hal sızlığım tartışmadan 
İstanbul İtfaiycsi'ne taı·afsız biı· nazarla göz atmağa çalışarak yorumu okuyu culara bual acağız. 

~· G iriş 

I stanbul itfaiyesi, hiç şüphesiz 
ki , T ürkiye'nin en modern, ge-

lişmiş ve oturmuş itfaiye teşkil atların

dan birisidir. Kuruluş itibariyle de, 
yıllarca Osmanlı Dev letine Payi
taht'lık yapmış bir şehre ait olduğu 
iç in, en eskisidir. ltfa iye teşkilatımı
zın ilk kurulu~unun 1712 yılı olduğu 
kabul edilmektedir. Bu tarih tulumba
nın dünyada i lk icadı ve yangınlarda 
kullanılmaya başlandığı tarihtir. O 
yıllarda "Gerçek Davut" ismiyle tanı
nan , ihtida etmiş (islaım seçmiş) bir 
Frans ız mühe ndis İstanbuJ'a gelerek 
hem tulumba imalatını baş latmış ve 
hem de Yeniçeri Ocağı'na bağlı dü
zenli bir itfaiye teşkilatını kmarak 
yangınlarda, dünyada ilk defa, tulum
ba kulhınılmasını sağlamıştır. Taxihi 
belgelerden Fransa'da da tulumbanın 
il k icadedildiğ i ve yangınlarda kulla
nı l maya baş.landığı taı'ihinin 17 16 ol
duğu görülmektedir. 

2. Devraldığımız konum 
'\· Araç Gereç Durumu 

i tfaiye Teşkilatlan zamanla yan
şan kuruluş lardır. Yangın olay-

larında bilhassa ilk baş langıç konu
munda zamanın ve saniyelerin çok 
bilyük önemi olduğu inkar edi lemez 
bir hakikattir. Bu yarış ise milmkün 
olduğunc~1 en mocjcrn, son model ve 
te knolojiyi içernn araç- gereçlerle, 
b ilgili, tecrübeli, b'i'rbiıfoi' seven sayan 
ve disip linli personele ilıüyaç göste
rir. 

15 ağustos 1994'de göreve geldi 
ğim de, tsta nb ul İtfaiye Teşkilatı
mız'ın bu has letlende n yoksun o ldu 
ğuııu üzüntüyle müşahadc ettim. Zira 
son 7 sene içersinde bir tek yangın 
söndlirme aracı alınamamış, en yenisi 

1987 model, yaş ortalaması 10.99 
o lan tamam ı 121 adet, tstanbul nüfu
suna göre oldukça yete rs iz bir durum
da idi. Geçtiğimiz itfaiye haftasında 
felaket tellallığı d<L yapmadan, sadece 
durum tesbiti açısından "İstanbul itfa
iyesinin araç- gereç bakımından yü
rekle r acıs ı bir konumda olduğunu" 
ifade ettiğimde bir kaç basın mensub4 
ha ric inde o laya kulak kabartan olma
mıştı. 

Teşkilatımızın 30 biriminde bulu
nan ve toplamıl2 1 adet ohın araçları

mızın dökümü modelleriyle bir likte 
aşa~ıda çıkarıldığı gibidir. 

imdat Araçları: Toplam LO ade t. 
Bun'ıar öncü araç olup 1 + 8 personel 
taşımakta ve üze rinde; ilk müdahale 
ve kurtarma takımları, j eneratör, mo
topomp, ağaç kesme, taş kesme mOLo
nı , tenefüs cihazları v.b. bulunmakta
dır. Gruplamnıza dağıtılmış vaziyette 
5 adet 1978 model, Saurer şase üzeri
ne Roscnbauer donanım , 5 adret de 
1986 model; Mereedes şase Uzerine 
Roscnbaucr donanımlı. 

Merdiven araçları: Toplam l3 
adet (biri müzmin arızalı): l adet 
1967 model ve l adet 1968 model 
Margrus marka, 30 m açılabilir, m e
kanik ve hidrolik tahrikli, 3 ade t 
1978 model , Saurerşase üzerine Metz 
merdiven , 30 m + 44 m + 52 m (müz
min arıza lı) açılabil ir. 2 adet 1986 
model Mercedes şase üzerine Marg
rüs merdiven, 30 ın açılabiliı", 2 ade t, 
1986 model, Mercedes şase li Snorkel 
(Kobra merdjven), 30 m açı labilir, 4 
adet 1988 model Mercedes şa's i üzeri
ne Metz merdiven, 18 m açıl abi l i r. 

Çok maksatlı Araçlar: Toplam 
20 adet : 1 + 2 personel taş ımakta, 
he m su (4.5 ton), hem köpük (500 

kg), hem de toz (250 kg) sıkabilmek

tedir. 3 adet 1978 model, Saurer şase 
üzerine Rosenbauer donanım , J 7 
adet, 1986 model, Mercedes şase Lize-
rine Rosenbauer donan.ım . · 

Baca Araçları: Topla m 1 O adeL, 
1 + 6 personel taşımukt.a, hem su (2.5 
ton), hem de köpük (500 kg) sıkabil 
mekte, 4 adet 1978 model , Saurcr şa
se üzerine Rosenbaue r donanım, 6 
adet 1986 model, Mercedes şase üze
rine R oscnbauer donanım . 

Su İkmal Aı·açları : Toplam 50 
adet; 20 adet Yavuz -Volvo ( 1 O ade t 
10 ton+ 10 adet 7 ton), 1985 model , 
10 adet Ford 12 10 (3 adet 10 ton+ 7 
adet 7 ton) 1983 model, 20 adet 1986 
model Ford Kıu-go (JO adet 10 ton + 
1 O adet 7 ton). 

Orman araçları: Top lam 14 adet; 
Man şase üzerine Zieglc r pompa ve 
San mag Ustyapı , 1987 model, 4x4 
tahrikli, arazili, 3 ton su + 500 kg kö
pük s ı kabilir. 

Kurtarıcılar: Toplam 4 adet : 2 
adet büyük; 1 adet 1978 model, Sa
urcr şase üzerine Rosenba uer dona
nım (4x4 t<ıhrikli), l adet 1986 model 
Mcrccdes şase üzerine Rosenbauer 
donanım, 2 adet kliçük ;1987 model, 
Mercedes şase üzerine Z iegler dona
nım, (4x4 tahrikli jeep). 

Buradan açıkça görüldüğü gibi, İt
faiyemiz 10 m ilyonun üzerindeki b ir 
kitleye yaş ortlaması 1 O'un üzerinde, 
ekonomik öm rünü doldunmış 12 1 it
faiye arncıyla hizmet vcııneğc çalış
maktadır. Bu araçların yaşlılık ve bü
rokratik engeller dolayJSLyla % 20's i
nin sürekli gayri faal olduğu düşünü

lürse tüm bu hizletlerin ortalama 100 
araçla sürdürüldüğü anlaş ıl ır. Bu da 
"yüzbinkişiye bir araç" demeklil' ki 
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üııilktilr. Yılda 10 b inin üzerinde 
angın ol ayı ( 1994 itibariyle) o lduğu

a göre araç baş ına 100 olay isabet et-
1ektedir. Mukayese bakımından bazı 
~ atı şehirleri nin değerlerine göz ata-

bi, personel adedi de artmayıp eksi l
m i şti r (Bak Tab lo 2). 

Tabii ki bunların ııedeniııi anlamak 
mümkün değildir. 

Burada daha da önem li bir konuy~1 

Tablo 1. Bazı Batı şehirlerinde nüfus, yıllık yangın ara ve ersonel durumları 

Böylc bir noktada göreve geldi
ğimde, sevgi ve kardeş l iği esas alarak 
personel arasında kesi nlikle; bölgesel, 
ırksa l, mezhepsel ve siyasa l ayırım 
yapmayacağım ı ı. ı açıkça j fade ettim 
ve temel prensibimizin; bilgi, dürüst
lük, liyakat, çal ışkanlık ve samimiyet 
olduğunu vurguladım. 

Sehi r Nüfus Yangın adedi 
Tokyo 11 .4 milyon 6828 
Newyork 7. 1 mi lyon 94329 
Londra 6.7 milyon 51299 
Beri in 3.5 milyon 13287 
Monlrcal 1.0 milyon 4774 
Brüksel 980 bin 2287 
Helsinki 484 bin 721 

ak olursak du rumumuzun ne kadar 
ahim o lduğu daha açık olarak görü
ir (Bak Tablo 1 ). 

Önceki dönemde 1987 Yılı ndan 
eri bir tek itfaiye aracının a l ınama
ıış olmas ı en büyük talilı s i z liğ i miz

ir. Türkiyc'mizin ekonomik durumu 
e hükümeı !eri n son dönemde Beledi
elerin imkanlarını kısma hususuncla
i gayretleri de gözönlinde bu lundu
ılduğunda, bu aç ığ ın nas ıl ve hangi 
n kanlarla kapatılabileceği sorunu 
ykularımızı kaçıran bir hendikaplır. 

b. Personel Durumu 

Personel ~.urumuımız da iç açıc ı 
değildi. Uç postada 24 - 48 ça-

şan (24 saat çalışıp 48 saat istirahat 
fon) 1500 i şçi ve 8.30 - 17 .30 çalışan 
14 memur olmak üzere toplam 1614 
ersoneli miz mevcuttur. 

Gencide işçi persone l yangınc ı , 
ıemur personel ise idareci konumun
adtr. Yangıncı personel bakımından 
:;:r an 1500/3 = 500 kişi olaylara mü
ahale etmek üzere hazır beklemekte
ir. Tablo 1 'dcki rakamlarla personel 
urumumuzu da mukayese ettiğimiz

~ aradaki açık hemen kendini göstcr
ıektedir. Konumumuzu sadece 1 mil 
:>n nüfuslu Montreal ile kıyasladığı
ıızda; 1892 personel ve 173 araçla 
) milyonluk İstanbul'un üzerinde ol
Jğunu görmek yeterlidir. Burada, 
·adaki araçların bizimki gibi ckono
ik ömürlerini doldurmuş olanııya
ıklarını söylemeğc de gerek yoktur 
mırım. Son yedi sene içersinde İ s 
nbul nüfusu hemen hemen ikiye k~ıt
ııırken , araç adedimiz artmadığı gi-

1 

Personel adedi Arac adedi 
17923 1607 
13104 806 
8239 634 
4789 950 
1892 173 
950 15 1 
502 87 

temas etmeden geçemeyeceğim. Dün
yanın birçok ülkesinde itfa iye teşki
l atları ya memur veya askeri personel
le teçhiz edi lirken, Türkiyemiz'de sa
dece İstanbul ltfaiye'si i şçi personelle 
yang ınlara gitmekted ir. Personelimi
zin iyi niyet ve sağduyusunu bir tara
fa bırak ı rsak, bunun çok sakınca lı bir 
durum olduğu aşikardır. 

Malcsef 1974 yılında Bir hüktimeL 
k;.ırarıy l a İ stanbul itfaiye persone li bir 
kalemde memur stati.isilnden i şç i sta
tüsüne geçirilmiştir. Geçıiğ i miz dö
nemde ise bunun üzerine bi r de tuz
biber ekilerek, ikinci sendikayı devre
ye sokabi lmek için isçi personel aras ı 
na bUyük fitneler sokulmak i stenm iş

tir. Önce ayn ı sendika içersindc perso
nel kamplara bölünmüş, personelin 
ekseriyeti temelden sağduyu sahibi 
olduğundan, sendika seçimlel'ini sağ
duyu kazanmış, akabinde ikinci sen
dika devreye sokularak işçi birbirine 
muanz hale gelirilın işli r. 

İlk altı ay içersinde 1600 perso· 
neli bulunan bir teşk il ata, yatay ge
ç i~lc, sadece 11 ki~i a labilmişlik , 
bunları da polis •ımirli ği emrinde 
yedek pel'sonel olarak ku l lan ıyor
duk ... 

E lbette ki; personel bakımından 
teşkilatımızı güç lendirecek, alırken 
dürüsl insan lar a l mağa gayret ede
cek, eski ve yeni personeli kaynaşt ı 
racak tık. Bunun için mümkün mer
tebe personel <ıras ında tarafs ı z ve 
adi l davranınağa özen göste rerek, 
personel arasında sevgi ve kardeşl ik 

aşılamak için, Kandi l gecelerini ve 
Ramazan gün lerin i değcrlcndirmeğe 
gayret ettik. Bozulmuş dengeleri bir 
kalemde sağ l ~ıınak mümkün değ il se 

de bu kon uda e limizden gelen ilk 
adımları almış olduk. 

Bu sendikal rekabct ortamı sade
ce manevi yaralar açmakla kalma
mı ş lüm persone li maddi açıdan da 
mağdur etmişti. 1992 Eylülünde n 
itibaren fazla mesailer kes ilmiş, per
sonel 24 saatlik görev i esnasında 

"yatıyordu, yatmıyo rdu, istiralrnl' 
ed iyordu, etmiyordu ... " tartışmaları 

içersi ne sokulmuştur. Daha da kötü
sü sendikal çekişme ler mahkemeye 
intikal elmi ş old uğundan yeni yöne
ti m karş ıs ında söılcşııı c y<İpacak 
yetkil i sendika bulamıyor, işçi enf
lasyonun % 150 '!ere vardığ ı bir or
tamda eski söz l eşme hüklimleriylc 
çalışmağa mecbu r kalı yordu. 

crsonel adedi. 

Yıllar İşç i adedi Memur adedi Toplam 
1988 1500 93 1593 
1989 1631 103 1734 
1990 L700 105 1805 
1991 1688 107 1795 
1992 1668 102 1770 
1993 1631 100 1731 
1994 1506 114 1620 

r. 



c9 Eğitim Sorunu 

i t faiye personelin eğitim li , dina
mik ve yaptığ ı i ş in bi lincinde ol-

mas ı gerekir. Z ira itfaiyeci yapacağ ı 
i ş i iyi b ilmelidir. Her ne kadar yangın
lar, gerek yeri , gerek o l uş ~ekli ve ge
rekse söndürme yöntemleri aç ı s ından 
birbirine benzemese de, itfaiyeci liğin 
ol<ıy yerinde beklemeğe. düşü nmcğe 
tahammülü yoktur. Bunun için perso
nel in hem günlük eğit i mle sürek l i, 
hem de y ıllık eği timlerle periyodik 
olarak eğitilme leri , yeni gelişmeh;ri 

öğrenme leri ve terfilerin de buna göre 
yapılmas ı gerekir. 

Bunu sağlamak için del 988 yılın
da büyük harcamalar yapılarak itraiye 
eğ ilim merkezi aç ılmıştır. Göreve gel
diğim izde bu eğilim merkezi de kapa
tı lm ı ştı. Sebebini arnşurdık. Eğitim 
merkezinin henüz bir yönergesi yoktu 
ve o güne kadar tamamen keyfi olarak 
yönetilmişti . Önce büyük masraflar 
yapılarak işçi personelden öğretmen
ler yeti ştirilip görev lendirilmiş, öğret~ 
menlere rütbe veri leceğ i vadedi lm iş. 
ancak buna sendika müdahale edince 
bunlara rlilbe verilemeyerek klistürü
lüncc, yerlerine memur öğretmenler, 

yine "rütbe vereceğ i z" vadiy le görev
lend irilmiş, onl<ıra da herhangi bi r rÜL· 
be verilemeyince, oku l fi ilen çalışa· 
maz konuma gelmi ş. 

Bilahare de tamamen kapatılarak 
öğretmenler dağıtılmı~tı . 

3. Yaptığımız Çalışmalar 
n .. Per sonel Arasında Birl ik ve 

Beraberlik 

15 Ağustos 1994 günü göreve 
gelir gelmez s ı rnsıyla 30 birime 

3 postadan toplam 90 ziyareı planla
dım, ziy<ı reılcrdc yapllğı nı konuşma
hırda "Sevgi ve kardeş lik" sinyalleri 
vermcğe özen gösterdim. Böyle gel
diyse bile böyle git meyeceğini , hiç 
kimsenin bölgesel, mezhepsel, ırksa l 
ve siyasal kanaatlerine b<ık ı lmaksızın 
"bilenle bi lmeyenin, dürüst ve l iya
katli ça l ışanla çalışmayanın, suyu ge
tirenle testiyi kıran ı n" ayırt ed i leceği 
adi l bir yöııeı iıni hakim kı lmağa ça l ı 
şacağım ı vu rguladım . Tam o lımısa da 
büyük bir ııisbette bu kaynaşmayı 

sağ lad ı m. Tabi i sö:t.den de öıe bir La· 

kıın icraatlarım ızla zamanla bunu is
but euerck llim personel arasında ola
bi ldiğ iııce kaynaşımıyı sağ layacağıma 

bülllıı kalbimle i nanıyorum. 
Personelimizi en çok huzursuz 

eden 1992 Eylülünden beri ödenıne
mi~ fazla mesai h ;ık l arın ı , olay bizden 
önce mahkemeye intikal ett i r i lmiş ol
masına rağmen, çözüme kavuşıurduk 
ve ödemelerini tamam l <ıdık.Yeıkil i 
sendika bel ir lenir bel irlenmez de kol 
lurı s ıvayarak ilave sosyal hnk larla 
bi rl ikte 2 yıl için % 16S'e varan bir 
zam gerçekleştirerek personelimi
zin hakkını tescil et:miş olduk. 

Yungıncı personel açığını bir mik
tar olsun kapatabilmek için 26 yüksek 
okul 180 lise 5 1 orta okul mezunu ol 
mak üzere toplam 257 memur perso
nel a lı mını gerçek leştirerek ıemel 

eğ il imlerin i tamamladı k. Bunun ya
nında kültürel, sosyal ve teknik konu
larda periyodik konferanslar düzenle
yerek yeni ve eski ıüm personelimizi 
bilgi 1 endirclik. 

b. İtfaiye Eğitim Mcrke1.i 
i tfaiye .Eğitim Merkezi konusunda 

da bu noksanl çırı ıesbi l edince ilk i ş 

olarak yen i bir yönerge lıazırl.ımak 
için ko l la rı s ıvad ık ve geniş bir yöner
ge hazırlayarak eği lim merkeziınizi 

suğ lam bir yapıya kuv u~turduk. Şu 
und.ı kendi istekleri üzerine hem i şçi 
ve hem de memur personelden karına 
bir öğretmen k;ıdrosuy la çalı şıyoruz. 

16 Ocak 1995 günü eğitim merke
zimizin yeni faal iyet dönemini başlat
Lık. Burada bir yandan hem d ı~a dö
nük; işyerleri , topluma açık mUesse
selçr, iş merkezleri , samıyi tesis leri ve 
resmi daireler için yangın gi.ivenlik 
personeli eğitirken , bir yandan cl<ı içe 
dönük peryodik terfi kursl arı nı sür
dUrdük. 

c. Yönergeler 
/\ I lı ay içcrsinde bir yönerge hazır

lanmas ı , 23 Ağustos 1985 yılı nda çı 
kan 1885 1 s<ıy ıl ı " i tfaiye Te~killerinin 
Kuru luş, Görev, Eğitim ve Denetim 
Esas l <ırımı Dair YöııeLme l ik "in amir 
hükmü iken 1 O sene sonra bu yöner
geyi (iç hizmet Yönergesi) hazı rlaya
rak Başkan ' ın onay ı na sunduk. Bu yö
nergeyle, personel arasında bliyi.ik lıu
zursuzluklanı neden olan ri.i tbe ve ter
fi sonınun u bilimsel bi r yönteme da
yandırdığ ım ızdan , terfi kurs l arı açlı k, 
kursda başarılı o lan l arın diplomaları 
nı vererek terfilerini yaptık. 

itfaiye erlerimizden s ı nav la 300 
k<ıdar personel seçerek onbaş ılık klll'
suna a ldı k. İlk etapta bu. sınavı kazan
ın ı~ ve eğitilmiş tecrübeli personeli 
mize.len 89' unu Personel Duiremiz 
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arac ı l ığıyla kadroları na aıad ı k. 

Önceki dönemde , 1992 y ı l ında 
çok bi.iyük hizmet ler le hazırl anm ı ş 
"Yangından Konınma Y önctmelik le
ri" niıı uygulannı ;ısından doğan bir ta· 
kım uks:.ıklık lar vardı. Au adcıa Zab ı 
ıa birimimizi çalı ~aıll<LZ lı :.ıle getiriyor 
veya uygulamada büyük sık ıntı l ar ve
riyordu. Hemen bir komisyon kurarak 
ıacli l at ça lı şm:.ılarma baş l ayunık uygu
lanabilir bir hale getirıneğc ç:ı lı ~tı k ve 
yapt ı ğ ımı z değişik l ikl er i Belediye 
Meclisine sunduk. Bu mi.inasebelle 98 
nıaddccle değişikl ik. 46 m:-ıdclcyc il<ı· 
ve, 5 maddede düzeltme yapLık , ik i 
maddeyi ise ipta l euik. 

d. Yeni Anıç-Gereç Alım ı 
Eğitim imiz i üst dllzcycle gcrçek 

l cşti rnıek ve kitap. dc.:rgi ve yayın ra
uliyetlcrinc başlamak için son versi 
yon PC uyumlu M acintosh Multinıed
ya prezcnlasyon sistemi ;ıl :.ınık ilgili 
personelimizi eğittik. PC Bi lgisayar 
ağ ı kurarak tüm birimleri bi lgisayar 
ağ ı i le donallr hale geldik. Dünyadaki 
son bi limse l gel işmeleri anında i7.le
nıek için İnternet ç<ılı şmalnrını başl aı
Lık. 

l 989'dan beri progrnımı konan an
cak bir Lü rlü gerçek leş ı irilcmeycn 50 
harici, 200 dahili h:.ı ı l ı b i lgisayarl ı luı· 
berlcşme (komuta) merkezinin ihale· 
si ni yapl ık. Çok yak ın bir gelecekle il
l"aiyemiz İ s tanbul çapınd c.ı iıfaiye bi
rimlerine gelecek ıüm ilı b<ırları ana 
merkezdeki telefon sanı rali i le o ı unı 
aı i k olarak bilgisayara kaydedecek 
modern bir sisteme kavuşmuş olacak-
ı ır. 

1987 Yılından beri hiçbir itfaiye 
aracı al ı ııaınam ı ş, ya~ urtny l aınas ı 
10.99 olan bir maki mı parkına sahip 
olduğumuzu gördük. l l enıen ku ll arı 
sıvayarak eksiklerimizi ikmal için fıı 
a l iyeıc geçtik. İlk etapta yerli olarak 
yapllrab i leceğimiz 7 ton kapasiteli su 
ikmal araç l a rı için rmıliycıc geçtik. 
Merccdcs şase üzerine yerli yapını 

Sadet 1995 model su ikmal aracı al
dık. 

Ayrıca 5 adet çuknıaksatl ı araç, 5 
adet baca sön cl lirıne <ınıcı , 10 adel 18 
ın ve 30 m'lik merdiven, 5 adet iında l 

anıcı, 2 ad<.:t kurtarıc ı , ilrnlesi yapıla
rak sipar i ş l e ri verilmişti r. 15 adcı 
elektrik jeneratörü, 32 adet köpük je
naratörü ve aspi rmtır. 3 adet tencn.ıs 
cihaz ı dolum kompresörü salı n al ına

rak itfaiyemize kazandırılmışt ır. 

1 
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İtfaiye i stasyonlarını tzda y ıll ar

jır sorun o lan garaj k.ıpıs ı proble mi 
fo 38 ade t o tomaLi k kapınını iha les i 
le çözüme kavuşturulmuştur. 

Bu şekilde bir yıl içeris inde 
yaklaşık olar ak toplam bir trilyon 
:lo layında araç ge reç bağlan
:ılarını gerçekleştirmiş olduk. B u 
;ayede istanbul İtfai yemiz i haket
i ğ i konuma getirmi ş o lacağ ı z. 

1 adet deniz yangın ları iç in Lek-
1c, 2 adet (30 ton'l uk) vinç, J adet 
ınripik (kara ve denizde çalışabilen) 
rnrtarma maksatl ı araç alım ı iç in 
;a lı şmalar de vam e Lmektedir. Ayrı
:a 25 adet daha s u ikmal arac ı .1995 
ırogramına alınmış o lup to pla m 75 
traç a lma noktas ındayız ki, ha liha
: ı r top l<ım aracımız 126 olduğuna 

göre kapasitem izi ke mi yet bak ımın

dan % 61 arttırıyoruz clomckLir. 
Bunlar yen i araç lar olduğuna gör e 
ça lı şma bakımından kapasi te m izi 
ikiye katlıyoruz de nile bilir. 

Bunlara ilavete n; su tahliyeleri 
iç in d e ı 00 adet motopomp teşv iğ i 
de a lınmı~ olu p 50 adedinin iha le
si yapılmış tes lim aşamasına gelin
mi ştir. 

e. Yeni İtfa iye İstasyonları 
Ayrıca İ tfaiye istasyon adetlerini 

artttrmak ve yeni g rup ve müfreze 
kuruluş çalı şmaları içersinde bu lu 
nuyonı z. Geçtiği miz günlerde Ye
ş i lköy müfrezemiz yeni binas ına ta 
şınmı ş olu p şu anda Bayrampaşa, 
A libeyköy ve Merte r müfreze bina
lan inşa h a lindedtr. Avcılar, Tuz la, 

AKÜMÜLAT ÔR PLASTiK VE iSi S ANA YIJ A.Ş. 
81430 Kartat / /STANBUL 

!STANBUL BÜYÜK ŞEHİR 
BELED1YE BAŞKANLIÖI 
İTFAİYE MÜDORLUOU 
FATİH/İSTANBUL 

Dud u ll u, Kilç ilkçckmece-Sefakiiy, 
G üngö ren- Esen ler-M etro ve Kağ!L

hane müfrezeleri iç in yer tes bit ça
lışmaları yapı l mış. ihale aşamasına 
ge linmi ştir. Ka rta l g rubu iç in ise ye
ni yer tahsi:-; i yapılmış te me l tttma 
aşamas ına gelinm işti !' 

4.Sonuç 

G öreve geldiğimi zden bu 
yana, 5 sene lik bir dönem-

de gcrçekleş tirelemcycn çahşma
l an , 14 ay g ibi kıs a bir sürede ya
parak, İstanbu l halkının layık o l
duğu hizmetleri büyük bir azim
le sürdürdük. 

Çalı şm <tlanını z aynı iııanç , 
gayre t ve kararlı lıkla devam 
e d ecekti r. Yeter ki Bize i nanı n 
bize g üvenin. 

9' (}. 8 

J.2.J-0 . 199"' 

Ankara Asfaltı Uz ri Kartnl ' do bulunon fobrikumız Unitcı rintlon 
kutu dairesinde ıı . ıO.l995 Çarşamba gUnU saot 20 . lO'da çıkan 
yangına zamnnındn ve on kısn sur d müdnholo d r k, d he fnzJo 
büyümesini önleyen MUdUrıU~UnUz Grup Amiri tem e OÖL v Ekip Amiri 
Nebi ŞAHİN ile kibin göstormio oldukları bo. nrı1 rındon dol yı 
teş kkUr eder , soygı1orımızı sunarız. 

ISI 

Yangın için önlem alınız 

1 
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Bir Yangının Anatomisi 
AbdmTıtlııııan _İ CE 
Kimya Mühendisi, İstanbul İtfaiyesi Hnlkln İlişkile t· Anıfri 

29 Ocak 1995 giinii Levent Levazım Sitesi, Al Blok 35 numaralı dubleks dairede meydana gelen yangın bi
lir bilmez herkes tarafından istismar edilerek günlerce kamuoyu yanıltıldı. Bu olay dolayısıyla bilhassa med
yanın tutumu ibret verici idi. Sonuç İtfaiyenin lehine tecelli edince ise herkes suspus oldu. Elbette ki bu ola
yı bu kadar zaman sonra yeniden irdeleyecek değiliz. Bilinmesi gereken önemli noktaları da gözler öniine 
sermenıek ve kanıuoyımu bilgilendirmemek bir eksiklik olurdu. Bu düşünceyle savcılığa sımula11 bilirkişi ra
porunun önemli kısımlarım ibret vesikası olarak sıuımayı bir görev sayıyoruz. 

BİLİR Kİ., İ KAYITLARI ri söndürmüş ve 1700 defa genişleyerek el- sı nda bu duman deği l , su bulutudur. Ne -
(B ilirkişi Mlimtaz Çoruh, Yar.gın· rn fı seri nletm iş ve yangını durdurmuştur. tice olarak, şehir itfa iyesinin mevcut im-

dan Sakınma Uzman ı , NPPA üyesi) 2. Olııyın Vüs'ati kanlar içersiııde yaptığı müdahaledç ku· 
1. Olayın Kronolojik Seyrı 35 mıınarnlı dubleks daire ve 34 nu rmı- surlu bir eylemi glirülmemiştir. Olüm 
• Şebnem ve Nimet olay ~(lnü sabahın ralı daire ciddi hasar görmllş. diğer k<ıpı ve olaylarında şehir itfaiyesinin bir dıı hli ol· 

erken suaı lerinde lıavaalanımı ınm !ş ve Le- dairelerde hafif hasar meydana gelmiş ve iki mamıştır. 
vent'teki evlerine gelmiş lerd ir. Once all kiş i hayatını kaybetmişt i r. • 34 ve 35 numara lı dairelerde tlim kapı-
oıurma odasında bir ınllddet kald ı k ları ve 3. Olayın ebebi: lar zayıf olarak irnal edi lmiş t ir. Bu sebeple 
sonra da üst y;ıtak odasında istirahate çekil- Tahmini neticeye göre, alt odada unuıu- yangının hava cereyan ı bu kapıları yak ı p 
dikleri sanılmaktadır. Olayın bu kısmına ait lan yanar bir sigara izm~tri t i ile yanmanın yıkını~ ve kişileri oldukl <ırı yere lıapsı.:ımiş· 
kesin zamanlamaya faydalı olacak deliller başlamış oluşu teknolojiye uygun bulun- tir. Bu kapı lardan ıaşan yanımı mahsOlleri 
mevcut deği ld ir. lsıi rahme çekilme saatleri muştu r. Bu nevi bir sebep olay ı n yerine, ey- ana taşınmazı n merdiven sahanlığı n ı da dol-
tahminen 9.00 olarak ele ulı nmışı ır. l ı.:nı i nı.:, saatine, suresine, tUrUne uygun dii§· durmuş ve bu sahaıılıg ı k u llanı l nı<ız hale ge· 

• 11. 15' ıe Şebnı.:m telefonla babas ı ile mektedi r. ti rnı işti r. 
konu~urken, "duman kokusu geliyor. Ben si- 4. Yangın Söndürme İşlemi nde Huyat • Ayrıca binada itfaiye gel i ncı.:ye kadar 
zi daha sonra ararım ... " demiş ve bir daha Kurtarma Faaliyetinde Şehir ıtraiyesi oin geçen 5 • 6 dak i kalık ilk ıııU<lahale süres in· 
kendisinden haber a l ınamamıştır. Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Yan- de en kıymetl i kurt<U'll1H, söndürme, koruma 

• 11. 15' te Komşu llll' ı Mualla Y/\NKI , gın saat 11.15' ıe kendisini hem içerdeki ki- ve hemş irel ik g1irevi yapacak kimse yoktur. 
35 numarnlı dubleks dairenin kapısı al t ındaıı ş ilere ve lıeın de koınşul;ırn duımın, alev ve 5.Vidco Kasel Hakkınd<ı 
d u ıııan çıktığını göi:nıtiş ve bağnırak etrafı s ıcak l ı k olarak belli etmiştir. Zira, komşu Video kaseııeki kay ıt l arn ve ifodelere 
haberdar etm iş tir. Bu yang ın hemen soma Mua lla YANKI sual l l . l 5'de 35 nuınalıırı göre, dubleks dairen in üst yatak odası nda is-
34 ııuınaral ı komşu daireye ele sim yet eıın i~- daire kapısı nın a ltı nda duman görmü~ ve ay- ı i nıhaıe çeki len Şebnem ERBAYDA R ve 
tir. ıı ı saa ılerde Şebnem ERB/\YDAR da babas ı Nimet USLU ad ları ndak i iki kişi 29 Ocak 

Buradan Yangının saat 11.l S'te baş. ile telefon konuşmasında "aşağıdan dumcın 1995 gllııU. saat J l.l5 s ıralarında alttaki 
ladığı a nlaşılmaktadır. geliyor" diye telefonu kapatm ıştır. Buna oı u rnıa odasından gelen yaı ıma mahsulleri-

• ·aat 12.23' te yangın haberi Yasef rağmen saat l l . l 5'den l 2.23'c kadar geçen ne yak<ılanıııış lar ve üs t odada hapis kalm ış-
TOVYA tarafından 288 93 48 telefon numa· 68 dakika içinde şeh i ı· itfaiyesine haber ve- !ard ı r. Şeh i r itfaiyesine ihbur ise ancak saat 
rasıyl a şehir i tfııiy ı~sine bi ld ir i lm işt i r. Saat ril ınemiş ve telclon da edilmemişt i r. Saat l 2.23'tc bildirilmiştir. Aradan geçen yakla· 
12.29' da şehir itfaiyesi olay mahalline gel- 12.23' le ise, Y;ıscf TOVY/\ 288 93 48 nıı- ş ı k 1 saatlik ziıman z;ı ıfı nda i sı.:, video fal ıııı 
mişt i r. Yangını n farked ilmesiyle itfaiyenin mara l ı telefon ile şeh i r itfaiyesini durumdan yeki l ın i~ ve pek muhtemelen ölümler bu sü· 
olay yerine intikali arası nda 1 saatten fazla haberdar cı ın i ş ve itfaiye 6 dak ika içinde re içersi ııde meydana gelmişt ir. 
(74 dııki ka) vakit geçtiği nden Şebnem ve olay mahall ine u laşmıştır. Olay mahallinde • l 2.23'de yangın haberini alan itfaiye 
Nimeı'i n penceredeki görllntüleri de kaybol· it faiye güç leri yanan binanın balkon larında güçleri olay mahall ine 6 dakiku sonra var-
muş ve ult katın hanırcı i üst kal ın kesif du- bekleyen kişileri kıırıaımış , yangına su tut- mış l ar ise de geç haber ;ılış yüzlindeıı iş iş-
manı içinde kalm ış lardır. Bu arada hayatla· muş ve 35 nuınm·alı dubleks dairenin üst ten geçm iş ve hatta i ı fai yı.:ni ıı alı odadaki 
rın ı kaybetm iş oldukları sanıl ı nnktadı r. odasında hayat ını kaybeden 2 kişiye ulaş- alevli yanmaya sıkt ığı sudan in ı i~ur eden su 

•Saal 12.30' da şeh ir itfaiyesi, yangına mışı ı r. " Bu iki kişin i n itfaiye geldiği za- buharları videoda sanki ölümlere sebı.:p vc-
su basmaya baş lamış ve daha so.nnı balkon· nıan hayatta olabilecekleri , itfa iyenin alt ren dunrnn ı i ı faiycci leı· yaraı mı~lar gibi algı-
larda bekleyen kiş i leri "AERIAL LAD- oturma odasına işlediği suyun buharın - lanm ıştır. 1 lalbu ki olaydan sonra da j<ıpılan 
DER" tabir edi len feza merdiveniyle kurtar- dan ve bu buharın üst odaya taşmasından incelemede llsl odadak i döşeklerin b ıle yan-
mış ve ölen ki~i leri n alt oturma odasınd•1ki dolayı hayatlarını kabetmiş olabileceklc- ıııadı kları , ı.:sas yangın ı , du man ı ve lıarareLi 
alevlere su s ı k ıp söndürmllştll ı'. Ölen k i~ile· ri" iddiası yersizdir. ımılıa linin alt odaya ait eşya l ar nlcluğu anla· 
rin bulunduğu üsı yatak odasında e idd ı bir Yanan binalarda kişi ler sıc:ık dumanı ve şılm ış ve itfaiyenin yangı nın esas gözline su 
yangı n yoktur. Ne vcırki, bu yer hem 35 nu· duman içindeki C02 ve CO gazl~ırı nı ıcnef- sıkınakla en isabetli hareketi yaptığı anla~ıl-
ına ·alı dairenin ve hemde 34 numaralı daire- fii s ettikleri için hayat larını kaybederler. ııı ış t ır. Ayrıca yangın bu dubleks dairenin gi· 
nin alev. duman ve gazlarının geçit yolu ola- C02 gazı rıefos i s ı klaş tırır, CO gazı_ da hava- riş kapısından koridora çıkm ış ve 34 numa-
rak kesif bir duman etkisi alt ında ka lm ıştır. da binde yarını dahi olsa, öldliriir. insan ka· nılı dairenin içine girmiş ve bu dairede 7 

•Video k;ıseuek i "üst kattaki Şebnem n ı bu gaza karş ı yok arzuludur. Kan içindeki adet ahşap kap ıy ı ela yakmış, bumda bulu· 
ve Nimet baygın olabilirlerdi, ult oturma a lyuvarı .ır CO ıle birleşi nce Karboksihe· nan k işi ler i balkonlara kuçı rııııs, duman ke-
odasına sıkılun suyun buha rı iisl kata bir mog lobin zelı i r in i lı iısıl ederler. Al ı oturma safetini arttırmış ve duııınn cs1nı is i ve du-
an için yürümüş ve bu iki kişinin ölümü· odas ı na işlenen söndllrUcll su 1700 defa ge· ıııan cereyanı bakımından, binanın ön cep· 
ne sebebiyet verıniş olabilir" i ddiası yer- nişleyip buharlaş ı r. Dışardan bakan ki~iye hesinden, ölen kişilerin yatak odas ını çiğne· 
sizdir. Zira bu su alt odadaki ateşi ve alevle- dunıan "beyaz duman" olanık görUIUr. Esa- yip arka cepheye doğru bir yol açm ı şt ı r. Vi-
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eoda görülen dumanın mühim bir kısm ı da 
•U daireye komşu 34 ııuıııanılı daireden gcl
ıisL i r. 

~ •Video kaset huzırl ı k tahkikatının gizlili· 
i konusunu da pek dikkate alıııaın ış, kalı 
angın keşfinde bulunmuş. kalı Cumhuriyet 
avcı s ı gibi kusur tevziatı yapmış ve hatta 
:c;r.ıı H<ıkinıi gibi ba;ı.ı suçlamalanı gi ri ş miş
r. En kötUsli de; yangına sebebiyet verenle
!, ün tedbirleri almayanlara ve ön müdaha
:de bulunmayan lara hiçbir uyan ve ıckcrrU
: mani olucu bilgi vermeksizin hareket 
derken, izleyicilere "yeni itfaiye id;ırcsi iş
aş ına geldi de böyle oldu, bu idare gel ınc
:ydi, bu olay da o l nı;ıyacakt ı ... " gibi bir dü
jnceyi ıukd ı m eder göı·u1ı1 , llş t ür. 

6. ı\ lınııı;ısı Gereken ünlemler 
Dliııyanın birçok ülkesinde kapı önU ıı· 

~ki di reğin üzerinde dırekt o l<ırak itfaiyeye 
ıbcr veren düğme ve diyafoıı tertibatı var
ı r. Yurdumuzda ise böyle bir imkan bulun
ıayı p. itfaiyenin haber al ına iıııkaııı ı clet'on 
;ılımısıııa bağlıdır. Unu tulmanıa lıd tr ki, bi
ı sakinlerinin ele ihbardan sonra i ıf'Hiyc ge
nceye kadar geçecek zaman zarfı nda yapa
ık ları çok kıymetli iş ler vardı r. Önce yan
na ilk nılidah<1 ley i yapacak l ardır. Yangın
rda ilk 5 dakika içersinde yapılan mUclaha· 
çok kıymetlidi r. 

•Sitelerde koruma, ku rtıırına, i l kyard ım 
~ s(i ndiirınc maksatl ı, bir k i ~ il ik dahi olsa, 
;ipler bu l undurnlımıl ıdır. Binalarda insan
i' da yangın csnasıııda ne }!apacaklarııı ı bi· 
cck ve yangın telı li kcsinclcıı koru ııtıca k şe
ldc i n~ai tertibat. teçhizal ve t ıılimat bu lu ıı
ıraeaklar ve herkes mahall i kolluk kuvvet· 
rini ve itfaiyeyi haberdar etme şeklini bile
ktir. Bina scıkinlcri ve yönetimi bu olayı 
'<ıiyeyc zaınanında bildirmemiştir. 

•Bu binada ynııgın kaçışı için EXlT yok· 
r. yangın merdiveni yoktur, yangını ç ı kt ı ğı 
:rdc kapatıp dağ ılmas ını önleyecek i nşai 
rıibat yoktur. Zira bii tlln kapılar kontrnp
k, iılışap ve ince cam malzeme ile yupı l
kl arı için yangııı durdurulaınanı ışlır 

·Binada yangına karş ı mliclahaleyi 
1açlayan su tertibat ı yoktur. 13innn ın iıışa
şck l i insan hayatını koruyucu tarzda dc

ldir. Do lay ı s ı y la hiçkimse yangına ön 1110-
halcde bulunmamışt ır. 

·Olay mahall inde yaıınrnk devre dı~ı ka
ı 35 num;ını lı daire kapıs ı , içten ve cı ıştan 
ntraplak kap lı olup, 90 cın. gen işliğinde, 2 
yll ksck liğindc ve 2 cm. kçı l ın lığ ı nda olup, 
ındart dışı bir kapıdır. Üst yatak odas ına 
: rdiven le' varış t a karşılaşt ı ğımız yatak 
ası kapıs ı da tahta çerçeve içersine sokul· 
ı ş 4 adcl cam satı htan ibaretti r. Yangını . 
:t ığı oturırnı odas ı hacminde hupseucbile
'< bir kapı dahi yoktur. Bu yUzden aşağıda 
ş layan yangın scrbcs.tçe üsttek i yatak 
as ı kapısı na dayımm ış ve bu kap ı y ı açım 
:iler derhal alev, dunıun, s ıcak lık ve gaz 
karş ılaşmışl ard ı r. Böylece merdivenden 
inmek ınllmklin olımımıştı r. Mesken içer
dc hiçbir standart yangı na dayan ı k lı kap ı 
nayı p, bli tlln kapı lar zayır yapılı , zayı f ki
i, zayıf menteşe l i ve menteşe bağ l umıl ı 
luklarıııdan ya yıınınış. ya da men.t~şcs!n· 
l kopup dllşnıllş veyahut da camı ıt ı barıy-
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le kırı l arak yang ı nın kolayca yayılmasına 
yardımcı olmuşlard ır. 

Owrıııa odas ında kap ı bu lu nmayış ı se
bebiyle, merdiven boş l uğuna gelen yangın 
kolaycu yukarıdaki yutak odas ı kapıs ı na da
yanm ış ve kişileri yatak odasına hapsetmi~
ıir. Böylece bu odada mahsur kalan 2 kişi 
merdiveni de kul l ııııa ımım ış lard ı r. Daha son
ra zayıf daire kap ısını da yakıp, (k<ıpıyı yaıı
d:ıki komşu Mualla Hanım kırm ı ştı r) apan
ımın ııı ana merdiven boşluğuna dalan yan
gın buradaki yard ım imkan ların ı n önUnU 
kesmiş, yandaki d<t ireye sirayet etmiştir. 

•Binada urki ve şakUli (yatay ve d iişey) 
açık lıkların korunmaları ve böylece yunma 
nıahsllllcrinin gclişigür,e l ufki ve şakii li yol
lardan binaya dağılmaları n ın önlenmesi cuıı 
ve mal gllvcn liği açısından çok önemlidir. 

•Böyle binalarda itfaiye gelinceye kadar 
i nsanl arı n 90 dakika için emniyetl i bir yerde 
bck lcıneleı·i n i ıeıııi ıı m;ıksad ı y l a yanpıııa da· 
yanıkl ı ve kaçı ş yoluyla bağ l antılı ' ynıı~ın 
Sığın:ı~ı" olarnk bir mekanın yap ılması ls
t<ınbul Belediyesi Yangından Koruıı ımı Yö
uctmcl iği 'nin 1.4.3. maddesi gereğince şart
Lı r. Bu binada böyle bir sığınak ela yoktur. 

•Her si ı e. her biııa, her mesken ve her ki
şi tabii afetlere, kaza, yangın , patlama. harp, 
dahi li ayaklanma, sabotaj, espioııaj vesair 
köt(i olcıy l arn karş ı imkan ııi sbctinde tehlike 
tclıd id iııin zaıııaıı içinde artan ve aza l :ın hid
detiyle ııı ü tena~ip olarak tedbir ;ı lmiı k ve ~c
hir itfaiyesi, hastane ve kolluk kuvvetleri gi· 
bi hizmet mercilerine kolay ulaşmayı bil
mek ve halla kendi blinyesindc birer kişi li k 
çekirdekten ibaret dahi olsa, koruma, kurtar
ma, il ky<ırd ım V<( söndlirıııe şörev ini tevzi 
etmek duruımıııdııd ır. Bu Site nin yöneticisi 
veya o s ırada vazifeli idarecisi şehi r itfaiye
sine zamanı nda ıclcron ile haber vermeyi 
dalı i bccercıııcnı işli r. 

•Video kaset, eski itfaiyecilerin yenileri 
beğenmemeler i şeklinde bir kavga ortıımı 
lrnzı rl ay<ıcağına, hiç olmazsa bunları dile 
getirebilirdi ve bu sayede toplumu hizmet 
elmiş olurdu. Bunun hiç kimseye faydas ı 
yoktur. ÇllnkU mcveuı durnm esk iden de 
böyleydi, ş imdi de, ve hatta şimdi iyiye doğ
ru bir at ı lını fı rsaıı vard ır. Bu çok mllhimdir 
ve dcğel'lcndirilıııclidir. 

6. Sonuç 
Bu olayda, ölen kişi lerin 'Saal 09.00 sıra· 

s ı ııda yamul od:ıyı ıerkellik leri ve yaklasık 2 
saat 15 dakika sonra yangın la karşılaştıkları 
ıahınin cd il mckıcclir. Olen kişileı· saat 
09.00'dan önce de Ust odaya çı kııı ı ~ olabilir
ler. Şebnem ve arkadaşını n o sabah saat 
06.00 ci varında alana incl iklcı·i ve daha SC)ll· 

ra Lcvcnt'deki evlerine gelip list odaya uy
kuya çekildikleri görlilmek ıccl ir. Saat 
l l . l 5'de gerek koın~ uları , gerekse kendileri 
olayın farkına vard ı kl arı halde, olay saat 
l 2.23'cle 46 sayılı dairede oturan Yaser 
TOVYA tanıfı nd<uı 288 93 48 nolıı ıclef'onla 
ihbar edilmiştir. Bu vakte kadar geçen 68 
dakika zarfıııda itfaiyeye niçin haber veril
med iğ i bilinmemektedir. Video teypte Şeb· 
nem ve arkadaşının pencereden kurtarma ta
lebinde bulunup işaretler verdikleri ve du
manla mücadele et tikleri zaman süresi de bu 

68 dakikalık ;.:aman dil imi içcrsintlc kalmak
tad ır. ıı rai ye geldiği zaman ise pencereden 
görünW silinmiş ve bu 2 ki ~i n i n lı ayatı ııdaıı 
ciddi şekilde cndi~e edi lir bir zam;ın dil imi 
başlam ıştı r. Şehir ııfa iyesi yangın mahalline 
saat l 2.30'da su s ıkmaya başlamış ve buhar
laşan suyun havada has ıl elliğ i bulut etraftan 
bakanlar ıarafıı ıdan yaclırgaı1m ışu r. Esasında 
su s ık ı lan alt oturnıa odasının çok sıcak olu
~u nedeniyle su bu han meydana gelmiş ve 
her damlası 1700 defa gen i şleyerek etrnfı 
serin lctınişt ir. Yangın larda füıccli k lc 
"duman" eleni len rııahslll açığa çı kar. Bu 
yanma mahsülll CO ve C02 ve başka gazla
r ı ihtiva eder. Hapis kaldığı yerlerde bu chı
man çok sıcak olur ve i nsanlurın teneffüs 
sistemleri 55 oC'dan daha s ıcak havayı te
neffüs edemez. Ayrıca CO gazı havada % 
p,5, yani binde yarımı aşınca öldll rlicli olur. 
insan k<ınt bu gazı havaya kı yas l a 300 dcf<ı 
daha fazla almak ister. Kurboksihcmoglobin 
haline gelen kan klirelcri dokulara zehir taşı · 
mış olur. Bu durumda kalan k işi ler öncelik
le akli melekelerini kaybederler. Bunu da 
ölüm takip ccler. 13u yüzden itfaiye gelince
ye kadar ins'1n l <ı rı n 90 daki ka içi n emniyeti
ni sağlayacak yangın sığınak larına ihtiyaç 
vardır. 

Şebnem ve ark<ıdaş ı alev ve dumanla 
mücadele edip kurtarılmay ı bcklenıi~l eı·se 
de, ihbarda çok bliyük gccikıne olduğundan 
ve binada yukarıda ifade edilen hiçbir önlem 
al ı nmad ığından, genç yaşlarında hayata ve
da etmek dun111ıunda kalmış la rd ır. 

Peşin olarak söylemek gerekirse, şehi r 
itfaiyesinin olayda kusuru yoktur ve bu 
olaydan dolayı cezai yönden şehir itfııiye
sine kusur ııtfr mümkün görlilıııemiştir. 
Ölen Şebnem ve Nimcl'e cezai yünden kıı
sur atfı mümkün bulunnwmıştır. Bu şa · 
hısların dışında herhangi bir kişiye cezui 
yünden kusur iz!)fe edilmemiştir. 

GENEL DIWERLENDIRME 
1. "Bu iki kişinin itfaiye geld iği za man 

hayatla olabilecekleri, itfaiyenin alt otur· 
ma odasına işlediği suyun buharından ve 
bu buharın iisl odaya taşmasından dolay ı 
hayatların ı kabclıııiş ohıbi lecekl cri" iddi· 
ası yersizdir. Hıılta itfaiyenin yııngın111 
esas gözüne su sıkmakla en isabetli hare
keli yaptığı kesindir. Es;ısınd:.ı su sı kılan 
alt oturma odasının çok sıcak oluşu nede
niyle su buharı meydana gehııiş ve her 
damlası 1700 defa genişleyerek etrafı se
rinletıniştir. 2.Şelıir itfa iyesinin 
mevcut imkıınlar içersinde yaptığı müda· 
l), ıı lede kusurlu hir eylemi görülnıcnıişlir. 
Oliiııı olaylıırıııda şehir itfaiyesinin bir 
dahli olmamıştır. 

3. Video kaset hazırlık tahki kııtıııııı 
gizl i liği konusunu tla JJek dikkate a)nıa · 
nıış, kııh yangın keşfinde bulunmuş, kah 
Cumhuriyet Savcısı gibi kusur t evziatı 
yapmış ve halla Ceza Hakimi gihi bazı 
suçlamalanı girişmiştir. 

4. !'eşin olarak siiy l c ıııck gerekirse, 
şehir itfaiyesinin olayda kusuru yoktur ve 
bu olaydan dolayı cezai yöııden şehir itfu
iyesi nc kusur at fı mümkün glirü l mcıııiş· 
lir. 
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Modern Yangın söndürme sistemleri 
Muhsin KILIÇ, Recep YAMANKARADENİZ 
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

B u çal ı şmada yangı nları söndürmek amac ıyla kullan ıl an 

y<ıngın söndUrme sistemleri tt111ıtılımıkt<ı ve muhLcmcl yan
gın risklerinde yangın tipi ve şaıtlarına bağl ı olarak yan
gın söndlinnc sisteminin seçim esaslan verilmekted ir. 

MODERN FiRE EXTINGUISHER SYSTEMS 
Abstract 
in this study, modern fire extinguisher systems arc inl

roduced and classified by thy typc or fire on which they wo
uld be expeW.:d to be used. For the pnssible fire risk rclated 
wilh s itu<ıt i ons •mel concl itions, genemi principals of the se
lection of the fire extinguisher systeıns are presentecl. 

1.GİRİS 
İ steğimi z ve kontrolUmi.iz d ı şında oluşan yanma o l ay l arı 

ynngın olarak acl lan-dırılmaktaclır. Arzu edilmeyen mekan
larda can ve mal kaybına neden olması ço~u zammı k<ıyıp· 

! arın maddi o l;mık ı·el afi edilemez olması vb.nedenlcrle yan
g ıı1 oluşınusından muhtemel yangın o l ay ları na karşı önlem
lerin a l ınması gereklidir. Bu önlemler, itfaiye gibi (mekan
dan) yangın merkezinden uzakta alınm ı ş o l abi leceği gibi bu· 
nuıı yanıııda yangın mahall inde de öıılemlerin a l ınm ı ~ olma· 
s ı gerekir. 

Yangına a lı nacak önlem yangını tanımakla ornntılı cl ıl'. 

Eğer yanan ve y,ınma ~; ı ıT uhtemel maddelel',yangın yükü 
ve diğer şmllar iy i beli rlenirse bu durumd•ı alınacak önlem 
lerdc o derece etkil i ol acaktır. Bunun yanında yangına kal'
şı a l ınacak önlcın lcrtle eğ itim de öneml i rol oyııar.B uzen 

eğitims i z bir şahsın yapacağı mi.idaluı le yangını söndürmek 
yerine hız l andırabil ir. Bu nedenle şartların iy i tespit edi lme
si , uygun önlemler. eğitim ve gerekti ği şek i lde kull an ım 
etki li mi.lcadclenin şartlurınd;ın o lacaktır. 

Bu çal ışmada yangı n türleri, kullanılabilecek söndürme 
ıeknikleri ve modern yangın söndürme sistemleri özellikleri 
ve kullan ım alan l arı iııeelerııni şti r. Ay rıca yangın söndllrUcU 
seçimine.le göz önüne <ıl ınacak esaslar bdi rlen mi~ Li r. 

2.YANGIN SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ 
Yanabili r rmıcldelel', yanımı karakteristik leri göz önüne 

alıııarnk sını rl <mı ayrılını ştıl'.Bu açıdan s ııııflandırma A.B.D 
ve Avrupa'tl<ı f<ırkl ılık göstermckLcclir. TSE t.•ırafından Av
nıpa'ı.la kullanılan s ınıfüındırma biçimi bcnimscnmiş
t ir.Anıcrika'da ya ngınl ar dörı s ın ı fa ayrılmı ş, yanabil ir sıvı 
ve gazlar bir sı.nıf olarak dü~i.i nülm i.i ştür.Avnıpa'da ise TSE' de 
o l duğu gibi yanc1bilır gazlar ay rı bir sı nır o lanık al ınm ı ~

ıır.Amerika'da yang ınlar A, B, C ve D tipi c; J anık s ıııırlan

d ırılmı şıı r. TSE 'de ise Avrupa'da olduğu gibi A,B , C, D ve 
elektrik yangınları olarak sı n ı nandı rılmı ştır. B u sınıflandır
maya göre yangınlar ve özellikleri aşağıda veri lmiştir. 

A Sınıfı Yangınlar: Bu tür yang ı nl ar adi yungınlar ola
rak bilinir.Metaller dı ~ındak i yanabi lir katı lan kapsar. Bu 
yangınların bir kısmında yannıa yllzcyscldi r. Yanımı kmı yü
zey lerinde olur,bazı odun, kağıt ve tekst il liri.inlerinde o lduğu 

gibi . Bu yangınlarda nılidahale daha kolayd ır (Yanan yüze
yin söndUrUcU madde ile kaplanmas ı ve oksijenle il i şkis i niıı 

kesilmesi yctcrli olabil ir) . Yungı nl arın bazı l arınd<ı odun, ut ı k 
pamuk ve kömürde olduğu gibi içten yanın a görülür. Burada 
nüfüziyet önemi icl ir. Bunların yanında yangınlarda kolay şe
ki l deği~tirebili r malzeme yangınları (kauçuk ve plastik gibi) 
ayrı bir teknik islcnıckıedir. Pahal ı ve yerine konulmas ı inı

k 1\ns ı z eşyaların yangınl arında (müzeler ve koleksiyonlar gi
bi) yan etkisiz ve tahrip etmeyen bi r uygulama gerekir. 

Bu ı i p yangınların söndl\rülmesinde en etkili ve en çok 
kullanılan sönclürikii sudur. Bununla birlikte yangının özel
l iği ne göre, soğutma etkisi yanında yU/.l..:y i . ararak oksiı

lcyici onamla il i şkiyi kesmek, oksij en konstmlr~ısyonuntı dli· 
~ürnıck veya zincir re,ıks iyonl<ırını k ırmak şekl inde etki 
eden söndürücüler kullanı lmaktadır. 

B Sınıfı Yan ınlar: Bu yang ın la r yanabi li r sıvıları n s<.:bcp 
o lduğu yangınlard ı r. Peı ro l ,akaryak ıı ,alko l vb . yanmas ı ile 
o l u~ lı r. Bunl tırı Oç sını ra 41yırmuk ınümkündü r.S u ile karı ş

mayan sı v ı yak ı t l a r; petrol benzin ,yağlar, boyalar vb nin se
bep o lduğu yang ı nlar. Bunlarda zincir re41siyon l <ırın ın kırıl 

m<ıs ı ve yiü ,cyin oksitleyici ortamla i li~k i sinin kesi lmesi 
yada seyretme önemlidir. İkinc i sını r ise kntran, asfalt , gres 
gibi ağı r yağ la rın sebep o lduğu yang ı nları iycrir. Bunlarda 
d<ı soğuı nıa , boğımı ve zincir reaks iyon l arı nın k ı r ı lması yö
nünde etki li söndürücüler kullan ılı r. Son sınıf olarak su ile 
karışabilir sıv ı yakıtların ; alkoller gibi sebep o l duğu yaııgın· 

! arı içerir. Bunlarda soğutma .buğnıa, konsan t.nısyomı cH.işlir

mc ve zincir recıkı; i ycımınu kı nrnı etki 1 i söndli ri.ici.i ler kulla
nılab i l ir. 

C S ınıfı Yan ı ıı!_ar : Yaııab il ir g<11.la rın olu~ıurduğu yan· 
gınlardır. Bunlar g~ız kaçakları gaz karışıml arı veya su ile bi r
lqerek olu ş<ın yanabi lir gazla rın vbnin o lu~turduğu yangın

l ardır. l lı zlı karışım ve h ı zlı yayıl abilen ıeh l ikeli yangı ı1 grub 
l arındanclır. Bunlarda soğutmu ,seyrelmc, kinıyas~ıl reaksi 
yon l arı k ı rımı veya boğma etki li söndi.irüd ilcr ku llanılabili r. 

Boğımı etkisi lercih edili r. 
D Sınıfı Yangınlar:Yanabil i r meuı llerin olu~Lurduğu 

yangınlardır.Magnezyum , sodyuı11 pol.asyum ,ali.inı inyum bu 
s ını rta sçıyılabilir. Bunlarda genellikle ıs ı çekme yani soğu t· 
mu ve boğnıa etkil i söndüri.ici.iler kullanılır. Bunlar genell ik
le yanabi li r mııclcleye uygun kuru L07.l arcl ır. 

E Sınıfı Yangın l ar: Kab lo l ar,şa lıerlcr,ı ral'o l a r ve clekı
l'ikli c i hazların sebep o lduğu yangınlard ı r. Bunlarda kullanılH· 
ı:nk sfüıdürüeülcriıı en iinemli Öl.elliği elektri k iletken li ğin in 

bulunmamasıdır. Bu özelliğe sahip ve cihazlara 1.arar verme-

1 
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Bakımı iyi yap ıl an sprinkleı· sislemleri oldukça güve· 

ıı il irdirler,can ve mal güvenliğ i n i koruması nda oldukça etki
lidirler.Amerikan NFPA kuru luşunun kay ıl'larına göre ince
lenen 80 binin üzerinde yangın olayında sprinkler sislem
lcri %96.2 lik talminkar bir yüzdeyle yangınları söndürdü
ğü görülmUşlUr. Ayrıca ,incelenen her oıı olay da a lıı s ında 

sprinklcr siswmlcrinin herhangi bir insan mUdalıcı lesi olma
dan yangı n l arı kontrol altına a ld ığı tesbil edilmişti r. Yine 
NFPA kayıt l arına göre,tamamen düzgün ça lışan sprinkler 
sistemi i lt: don atılm ı ş binalardaki yangın olaylarında patlama 
ve parlama sonucu olanlar hariç olmak üzere çok sayıda (üç 
veya daha razla )can kaybı olınam ışu r. 

Sprink ler sisLemlerinin belli baş lı ku ll <ın ını a lanla rı suyun 
fazla zarar vermeyeceğ i otel oda ları , mağazalar, ağaç, lastik, 
tekst il endi.islrisi gibi yt:rlcrdir. 

I slak Borulu S rinkler Sistemleri : lslak borulu sprink
lc;r sislenılerinde, otomatik sprinklerler bi r su kaynağımı bağ

lı bulunan ve içinde su bulunan boru sislemlerine tespit edil
mi şt ir. Bu s is ı emlerch.: yangın sebebiy le oluşan ı s ı nın etkisiy
le sprinklerler açtl ır ve hemen suyun yanan maddelerin Uzeri
ne boşalmaya başl amas ın ı snğlurlar. 

Sisteme bağ l ı herhangi bi r sprinkleri , yangından oluşan 

ı~ ı nın etki.~i harekete geçirerek suyun ak ı ş ı nı sağlar. Serbest 
kalan SLı j el i sprinklercleki yansıı ı c ı ya çarparak dağılır ve yan
gı n ıııahall ine düzgün bir yağmurlama şeklinde boşalmas ı 

sağlan ı r. 

Kul lanım cı l anı ndaki şa rtlara bağlı olarak, sprinklerler 
40°C i le 350°C arasında belirlenen bir s ıcak l ık dt:ğerincle ak
tif hale geçmek için dizayn edi l irler. Sprinklcrlerin çoğu yak
l aş ı k olarak dakikada 70 i la 100 l i tre arasındcı suyuıı yangın 
mahall ine boşal mas ını sağl arlar. Bununla birl ikte bazı özel 
uygulamalar için ku l lanılan sprinklercle boşal an su miktarı 

dakikada 400 l i treye çı kabilmc;kted i r. 

1. lak borulu sprinklcr sistemlerinde boru şebekes i su ile 
dolu bu lunduğu için ortam sıcak lığ ı en az 4°C olan mahaller
de ku llan ılmalıd ı r. Eğer mahallin çok küçük bir kısm ı dli şük 

~ıcak lık l ara maruz ise bu k ısımlarda esas boru şebekesi ne ek 
bir kapalı devre o l uşturarak bu kıs ı mdak i boru l arın içini an
ti frizl i sollisyon i le do ldu rulması mUmkUndür. 

Kurn borulu sprinkler sistemk ri ı s lak borulu sistemlerin in 
<U ll anıl amadığı düşük s ıcakl ı ktaki mahallerde ku llan ılab i l ir. 

ı\ncak kuru boru sisLcmin in gi rişindek i val f k ı sm ı ı sıtıl an ma
ıallere konulmal ıd ı r. 

Delu e Sellcme S lrinkler Sistemleri: Deluge sprink lcr 
;istemlerinin yapı s ı ıs l ak kuru ve borulu sistemlere benzer fa
cat bu sistemlerden baş lı ca iki yöncleıı fark lıdı r: 

a) Standart sprinklerler kull anıl ır, fakat hepsi aç ı ktı r. 

)prinkleri harekete geçiren e lemanı içermezler, bu nedenle 
>0ru şebekes i giri ş indeki kontrol valri aç ı l dığ ı nda su bUtün 
;prinklerden yangın mahalline boşal ı r ve nıahel su ile boğu

ur. 
b) K ontrol va iri normal olmak kapalı tutulur. Vat r uyrı bir 

ıungın algı l ama sistemi vası tas ı y l a hareket geçerek açı l ı r. 

Deluge sistemler hızl ı bi r şeki lde gen işleyc;n yangınla rın 
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kontrol a l lına alınmas ı nda kısa bir surede bol miklarda suyun 
gereksinim duyduğu mahallerde kullanıl ı rla r. 

Ön Hareketli S ı>rinkler Sistemleri: Bu sistemler deluge 
sistemlere benzerler, fakat bu sistemdeki sprinklerler eriyebi
len bi rlc.:şme elemanı yada cam ampuller vası tası yla kapalıd ır
lar. Deluge s i stemleı·clek i kontrol valri vuzi fesi görli r. Yangın 
a lgılama si. lcminin harekele geçnıc.:s iyle ön hareket val ri açı 

l ı r ve boru şebekesi su i le dolar, sistem ıs lak borulu sprinkler 
sistemi hal ine dönüş ür. 

4.3 Su S >ra Sistemleri 
Su spray . istemleri delugt: sprinkler sistemlerine benzer

ler, sadece kullanılan riskiye tipi rark l ıdı r. Su spray sistemle
rindeki fı sk iyeler suyu istenilen şekilde i sten i leıı yere bUyük 
bir hassas l ıkla göndermek i.izere dizayn edi lirler. Kontrol va
nasının açılmaı;ıyla aç ı k halde bu lunan bUtUn sprny fısk iyele
ı· i ndcn su akmaya baş lar. Fı skiyedeki koni şeklinde kcu ı ele
man suyun istenileıı akı~ şekli , hız ı , parçac ık büyllk li.l ğü ve 
yoğun l ukta tam olurak belirlenen alana akmasını sağl ar. 

Su spray sistemleri esas olarak soğu lma amac ıyla çok 
miktarda suyun gerekli o ld uğu (örneğin parl ay ıc ı s ı v ı ve gaz
l a rın iş lem gördüği.i tesisler, bu sıv ı ve gazların depolanma
s ı nda ve taşınmasında kullanı lan tankların ve yapı elemanla
rı nın bul unduğu mahallerde) özel tehlike mahallerinde kulla
ıııl ırl:~r. Tehlikenin karakteri st iğine bağlı olarak yang ı nı kont
rol al tında tutmak yada söndürmek amuc ıy l a di;-.ayn edil irler. 

Su spray sistemleri elle yada otomatik olan.ık akti f hale 
getirilirler. Otomatik harekete; geçirmede kontro l sistemi, sa
bit s ı cak lı k ve sı cak l ık yükselme onın ı ile çalı şan clcdekı ö rlcr 

i le bağlanııl ı olarak ça l ışır. 

4.4 KöQük-Su Sprinkler Sistemleri 
Köpük-su sprinkler sisLcmleride dc.:luge sprinkler sisrem

lerini ıı beıızericli rlcr, fak<ı t bu sistemlerde söndürücü, ak ışkan 

olarak su yerine rısk iyelerden köpük akıı ııfar. Köpük kon
santresin in suyla istenilen oranda karı şmas ı nı sağlamak için 
onın lay ıc ı bir araç kullunılarak belli orandaki köpük kons<ı nt· 

resi suya enjekte edil ir. Sistem aktif hale elle yada yangın al 
gılayıcı araçlar kullanıl arak kontrol vanasının <ıçı lnıas ıy l a ge
çiri lir. Bu sistemlerin uygulama alanları genci olarak parl ayı · 

c ı ve yanıc ı s ı v ıların (petrol depoları , uçak hangarları gibi) 
tehlike ol uşlllrduğu mahallerdir. 

Aqueous fi lm- forming foam (AFFF) ve fi lm- forming l'lu
oroprotein agents (FFFP) solUsyonları köpllklli spri ıık ler sis
temlerinde kullanılmak ıadır. /\Frr ve FFFP so llisyon l arı kli
pük balon ları o l uşıurmak için hava ile karı şu rıl mas ı gerekme
diğinden genellikle standart fı sk iye ler ku ll anılı r. Köplik-su 
spri ıı k lt:r s i s lem leı· i bell i bi r zaman di l imi süresince köpük 
akıu rlar. Köpük konsantresi lli keııdiği zaman sistemdeki fı s 

kiyelerden sadece su boşa lı r. K öplik konsantres in in kalitesi ve 
ne kadar süre akacağı tehl ike d ııruınu gö~ öıı i.ine alınarak be· 
lirlenir. 

4.5 Kö ük Sistemleri 
Köpllk sistemleri iki tipe ayrıl ırlar, bunlar: 
A . Di.işü k gen i ş leme oran ımı sahip köpi.iklerin kullanıldığı 

sistemler. Bu tiplerde köpi.iğün geııişlemc oranı bire y irmiden 
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azdır ve köpük yüksek oranda su içerir. 
B. Orta ve yüksek geni şy l cmc oranına sahip sistemler. Oc

niş lenıe oranı bire yi ı·mi ile bire bin arasında deği şir. Bu sis
temlerde kulla111lan köpük lerdc su oranı al.dır ve köpük bağıl 

olarak hafi fıir. 

Köpilk konsantresi ile belli oranda suyun karışması i le kö
pük soltlsyonu oluşur ve bu sollisyonun hava ile irı ibata geç
mesiyle köpük balonları oluşarak yangın mahall ine scvkedi
lirler. 
DUştık geniş leme oranına sahip köpük lerin kullanıld ığı 

söndürme sistemleri genell ikle parlayabi len ve yanabi len s ı 

vıların bulunduğu ve depoland ığı mahallerde uygulama alanı

na sahiptirler. Bu sistemler o l uşan köpüğü sıvının yUl.cyinc 
boşalwnık soğutma etkisi ve yüzeyin köpük örtüsü i le kapla
mırnk yangın ı söndürme etkisine sahiptirler. Köpük örLüsü sı
vının buharlaşmas ını bi r süre önleyerek tehlikeyi eı1gc llcrlcr. 

AFFF ı ipi köpükler benzer şekilde i şlev görUrlcr, fabl bir 
farkları vardır: Afff köpükleri ile oluşan solOsyonun sı v ı üze
rinde yüzebilme öze ll i ği vard ı r ve bu ise buhar oluşumunu 

engeller. 
YUksek genişleme oranına sahip köpüklerin kullanı ldığı 

sistemler genellikle kullanıld ı kları ulanın köpük ile clo lduı·u

larak ortamdaki havanın yerin i köpüğün al mas ı ve böylece 
yangının devam etmesi için gerekli oksijenin ortamdan uı ı l 

mus ı isteni len yerlerde kullanı lı rlar. Örneğin , bodrum katl arı 
ve ambarlar gibi mahaller. 

4.6 Sabit Kuru Kimyasal Sündürme Sistemleri 
Muhtemel ga;ı; ve s ı v ı yangınlarının o lab il eceği ve diğer 

söndürme sistemlerinin etk il i olamadığı durumlar için ı ıısu

rımlan ı r. SönclürücU akışkan yangın riskine gilr<.! dcğ i ~ik kuru 
kimyevi tozl arclır. Sis ı enı kuru kimyevi len k<ıynağ ı ve buna 
bağl anmış sabiL borul1;ı rdan o l u ş ur. Sistem elle veya yangın al
gılayıcı l arı ile otomatik olarak akti f hale ge1irilebilir. Boru 
sistemine bağl ı lüleler vasıtas ıy la söndürücü yanan yüzeye 
akılll ır. Kuru kimyusal ıozla r yüksek basıııçta bulunan n i ıro

j en yada karbondioksit gazı yard ımıyla akı~kan hale gcıirile

rek yangın mahall ine boşalt ılı r. Ga7. ve kuru k imyasal tozlar 
aynı kap içinde basmç alt111da depo l ;mıı bi ld iği gibi gaz ve ku
ru toz l a rın ay rı kaplarda depo land ı ğı sistemler ele vardır. 

4.7 Halojenli Yangın Söndürme Sistemleri 
Bu sistemlerde söndürUcU ak ı şkan Halem 12 11 veya Ha

lon 1301 ak ı ~kanlarıd ı r. Binada sabit boru tcsisall ve lıa lon 

deposundan oluşmaktad ır. Belli baş lı uygulama yerleri , kon ı 

rol ve bi lgisayar odaları , parl ay ıcı ve yaım: ı s ı v ı depoları , 

kablo kanall arı ve oda l arı , e l ekırik ve moıor odııları , boyama 
fırınları gibi yerlerdir. 

1 l alojenli söndürücülerin bile~inıclck i gazların ozon ınba

kas ına yapllk ları olumsuz etki nedeniyle üretimlerini ve kul
lıı ııım l anna kı s ıt l aına l ur getirilmiş ti r. J lalojenli sön
dü ı üeül cri n yangııı mahal line boşalıılmas ıy la oluşan yeniden 
yapılaııma liri.inleri zehi rlidi r. Bu nedenle bLI söndürücülerin 
kull anıldı ğı nıııhallerdc can güvenliğ i göz önüne alınma lıdı r. 

4.8 Karbondioksit Yangın iindürmc Sistemleri 
Bu sistemler basınç altında yüksek bas ı nç tüplerinde yada 

alç,1k basınç tüplerinde bulunan söndürücü ak ı~kaıı karbon 
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dioks iı içerirler. C02 kaynaklar sabit boru sistemlerine ve 
lü le yada hortumlarına bağl ıdır. Kapalı hacimlerde bu sistem
ler bu lunduk l arı hacmi tamamen C02 ile do lclurnıak üzere 
tasarlan ır l ar. 

C02 elektriği il etmediği için çoğu za111an elektrikli alet· 
!erin korunmasında k ull anılır. Gaz hal inde bir yangın sön
dllrUci.I olmas ı nedeniy le elektrik ve elektronik aletlerin 
korunması ve yanıc ı s ı v ı yangı ııl<ınncla C02 söndUri.ici.ileri n 
kullanılması tıygunclur. 

K<ırbondioks it sistemleri el le yada oıoııı atik olarak akti f 
hale getirilir. Sistemin akti f duruma geçmesi s ı rasında mahal 
de bulunan karı ı , pencere ve d iğer clı ~a aç ılan yerler otomat ik 
olarak yada kend i liğinden kapanacak şek ilde yapı lmal ıdır. 

Ortamdaki C02 hacimsel olarak %5 değerinden fazla ol
duğunda insanlar için ıchlikelidir. Bu nedenle kul lanım an111-
da insanların bljlgeyi terk etmeleri gereklidir. 

Bell i baş lı kull anım alan ları elektrikli ve elektronik alet ve 
techizalln bulunduğu mekanlar, sprey boyama odalan, köıni.ir 

s ilo ları , motorlar, gemi hangarla rı . par layıcı s ıv ı depoları, 

kuruıına oda l arı v.b yerlerdir. 
4.9 Taşınabilir Yangın Söndürücüler 
Muhtemel her cins yang ı nda ilk müdahale için kul l anıl ır

l<1r. Söndürücü akı şkan olarak C02 , 1 l a l oıı , kiipi.ik, su, kim
yevi kuru toz kullanı l abil ir. Sistem LH~ ıııabilir 2,6, 12 kg'lı k 
kaplar hal indedir. 1 lcr cins yaııgıııda yunan maddenin cinsine 
göre uygun siiııcli.lri.lcü tipi seçilmek koşuluyla diğer yang111 
söııclü rUcü sistemle ile birlikte kullanıl abilirl er. 

S. YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TİPİ EÇİM E ASLARI 
Yangın sörıdi.l ı'licU sis ı.eıııi .-.eçi lirkcn nıuhlcnıel yangın lar 

hakk ı nda ne ka(hır iyi bir tahmin yap ı labi l irse o derece iyi 
yangı n söncli.irüeli sistemi seçimi yapılabi l ir. f3 ıı amaçla yan
gın söndürücü seçimine!<.: a~ağıda veri len durum tesb iılerinin 

iyi bi r şeki lde yapılmas ı gerekir. 
- Muhtemel yangın halinde yanabil ir şey lerin ne ılir mad

delerden o l uştuğu , hangi yang111 s ınıfı veya sıııı rl arında ola
bi lcceği bel i r lenıııcl i. 

- Muhtemel y<mgıııda yanabil ir şeyleri hUyük lO ğU, mekan 
içindeki dağılımı , bu maddeleri ı~ ı s ı yilk lcri , yayı lııw eği limi 

ve ~ idcleli göz önüne :.ı lınarak potansiyel yangının büyüklüğü 
tespit edilıncl idi r. 

- Yaııgındıı söndürücüden beklenen etk in lik belirlenmeli . 
- Kul lanılacak söndllri.lcU için k ullanım ko lay l ığ ı nın 

gerek li olup olmadığ ı veya seviyes i belirlenmeli. 
• $/jndi.irücUJerin kullanımda get i ree1.:ğ i ri skler v;ır nıı? 

Kull ımıc.: ı özel personel i hı iyac ı ve özel kabiliyetler gerekl i 
mi? Belirlenmeli. 

- Çevre sıcak l ık l arı deği şim aralığı , rüzgar durumu ve özel 
hava lıarekeıleri ııin olup o lmad ığı varsa şt:k l i tcsbit edi lmeli. 

- Kullanım yerindeki diğer çevre ~arıla rımı giire slin
dürUcli sistemin uygun olup olmad ığı beli rlenmel i. 

- Yanma s ı rns ıncla yaıı an ımdzemeyl e siindürlic(i mad
denin kimyasal reaks iyomı girip girmeyeceği beli rlenmeli . 

• Söndüri.ieü kul l unımı s ı ras ında özel önlemler gerekli nıi ? 
Koruyucu ekipmana iht iyaç var mı? Ba~ka ne gibi emniyet 
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dbirleri gerekir bil inmeli. 

- SöndürüeU için periyodik bakım ve onarım gerekli mi? 
unun getireceği mali yükler ve yeniden dolduru labilirl ik 
ırumu bi linınel idir. 

- Yanan madde, çevre şart l a rı , kullanıcı ve söndUriici.i ler 
:tkkında mevcut durum belirlendikten sonra en iyi sön
.lrücü sisteminin seçilmesi mümkün olabilir. 

6. SONUÇ 
Yanabil i r şey lerle içiçe o lduğumuz bir ortamda yangın 

ski her zaman varolacaktır. Önemli olan çı kmaması için 
!rekl i tedb irleri almak ve çıkmas ı halinde buna hazırlıkl ı ol
ıaktı r. Genelde yaşadığımız çevrede çok değişik sebeplere 
:ığ l ı olarak yangın riski i le karşı karş ıyayı z. B u nedenle 
urumun iyi bel irlenmesi ön lemlerin tesb it edilmesi ve 
unun uzman ki~i lerle yapılması zorunludur. Aksi takdirde 
ap ılacak hazırlı klarl a etkin bir müdahale mUmklin olamaz. 
Utlin yan ıcıl ar, çevre şa rtl ıırı , k ullan ıcı ve söndürUcUler tam 
larak değerlendiri l mel idir. Aksi takd irde seçilecek söndUrU
J tipi uygun olmayabi l ir, kapasitesi ki.içlik olabi lir, yungın ı 

)nclürse bile hasar verebi lir, ku l l anıcı açıs ı ndan problem 
ı karabilir vb. problemler nedeniyle etkin bir müdahale 
ıümkün olamaz. Sonuçta ekonomik kayıplara ve can kay
ına neden olur. 

Yangın söndi.irüci.i sistemlere yapılacak yatırım ilk bakış
ta ölü bir yatırım şekl i nde gözükebi lir. Fakut unutmamalıdır 
ki bu sistemler herhangi bir yangın dunımuncla can ve mal 
güvenliğinin sigort alarıdır. Baş lang ıçta yapılacak bir yatırım 

tesis inizi, mal ı nızı , b i nanızı ve canınızı uzun süre yangın ris
kine k<ırış koruyacak ve güven l iğiniz i sağl ayacaktı r. İh t iyaç 
olduğu anda harekete geçmek üzere hazır bekleyecektir . 

Etkin müdahalede en öneml i faktörlerden biri de eğ i t im

dir. Müdahale personel i ve halk asgari bilgi lerle donatı lmalı , 

psikolojik olarak da yangınla mücadeleye hazırlanınal ıdLr. 

Yangınla bilinçli olarak mücadele etmek kayıpları en aza in
di recektir. 
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Yangınlar ve gözetim 
Prof.Dr.Torul MOL . . 

insanoğlu yangınl arla ınücadele edebilmek için çok çeşitli usuller geliştirme-

ye çalışmıştır. Halen de bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Ancak bütün 
bu usullerin tesirli olarak kullanılabilmesi, çıkan bir yangına en kısa zamanda 
ve daha küçük iken yetişmekle mümkündür. Bunun da ilk dayanağt yangın çı

kar çıkmaz görülüp, yerinin Yangınla Savaş Organizasyonu (Şehirlerde İtfaiye Teş
kilatı)'na en seri vasıta ile (telsiz telefon vb.)bildirilmesidir. 

•.-......._ 
1 

Asırlardan beri insanlara çok zarar 
veren bUyUk ölçüde can ve mal kayı pla
rına sebep olan yangınlar,son derece teh
i ikel i afetlerdir. 

insanoğlu yangınl arla mlicadele 
edebilmek için çok çeşitl i usuller ge
li ştirmeye ça lı şmıştır. Halen de bu ko
nuda çalı şmalar devam etmektedir. An
cak bütUn bu usullerin tesirli olarak 
kullan ılabilmes i , çıkan bir yangına en 
kı a zamanda ve daha kUçUk iken ye
ti şmekle mUmkUndi.ir. Bunun da ilk da
yanağı yangın çıkar çıkmaz görülüp, ye· 
rin in Yang ı.n l a Sava~ Organizasyonu 
(Şehirlerde it faiye Teşkilatı )'na en seri 
vasıta ile (telsiz telefon vb.) bildirilmesi
dir. 

Çünkü bir yangına yetişmede gecik
menin o yangının zammın karesi ora
nında bliylimcsinc yolaçıığı bilinmekte
dir. Mesela 15 dakikada ulaş ıl abilen bir 
yangın 3 dönUm yer yakt ı ise 30 daki
kada yeti şi ldiği nde bu yangının 6 de
ğil 9 dönüm alana yay ıl dığı görü lür. Bu 
da söndürmenin çok daha güç leşmesi 
demektir. O halde yangın yeri son de
rece çabuk ve doğru şekilde tespit edil
meli ve bildirilmelidir. 

Eski tarihlerde, şeh i rlerde yangın çı 
kabi lecek yerler devaml ı gözetim altın 
d<ı tutularak herhangi bir yangın görlll 
düğünde bunun yeri ve yönünün, tele
fon olmadığı için flamalar yard ımı ile 
yangınla savaş organizasyonuna bildiril
mesine çalı ş ılmıştır.Bunun en güzel ör
neği l stanbul'daki Galata ve Beyaz ıt 
Kuleleridir. Bunlardan Galata Kulesi 
1348 yılında Cenevizliler t arafından, 
bölgelerini yabancılara karşı korumak 
lizcre gözetleme amac ıy l a kunılmuş
tur.(şeki l 1 ). 

Bu kule zaman içinde esirler için 
zından, tersane ambarı gibi çok çeşitli 
amaçlar için kullanılmıştır. Kule XYll l. 
Yüzyılında yangın gözetleme merkezi 
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ıl arak kul lan ıl .maya baş lanmı ~lır. Beya
: ıı Kulesi ise Isuınbu l Üniversitesi Mcr
:ez binasını n bahçesi içerisinde bu
unmaktadır. Daha önceleri ağa kapıs ın 
la ahşap bir y<ırıgın kules i bulunuyor
lu. Pad i şıılı tarafından sıı ray asker kapı 
ımı verilince ahşap olan yangın ku lesi 
ıugünkll yerine taşınmıştır. 
. 1. i.(j Orman Faktillcsi Öğretim 
Jyesi 

11.Mahmut bir isyanda lahta kule 
·akılınca 1828 y ılında bugünkü kule 
~şlan inşa cdilnıi~tir. (Şeki l 2) 

Görü leceğ i gibi 1714 t<ırihindc itfa· 
ye teşki l atının kurulduğu tarihten beri 
stanbul'da yangınların gözetimi, yeric
i son derece uygun scçi l nıi~ ol<1n ve 
hıliç'in iki yakasında, en hakim tepe
}rdc kurulmuş bulunan bu kulelerden 
apılmıık lad ı r. 

3-0 RMAN YANGIN GÖZETİMİ 
Orman lar bi lindiği gibi çok geniş 

! anları kapl amaktadır. Bundan ba~ka 
u geniş alanlar içinde yerleşim,şchir
m le o l cluğu gibi.yoğun da dcğilclir. O 
; bcplc yangın her zaman görü lcrck 
aber veri lmeyebilir. Bu bakımdan yan
ınl <ırın gözetilmesi ve lı ;ıber verilmesi 
rınanlarda çok daha büyük önem ka· 
anmaktadır. 

Esas olarak ormanda yangın ı n göze
m ve haber verilmesi için' 4 imkan 
ıcvcullur bunlar: 

a)Orıııan alan ı nın ve özellikle yan
gın tehlikesinin büyük o lduğu alanla
rın gözetleme nokta larından günün 24 
sa<ılinde gözetlenmesi 

b) Gözellcıııc nok t <ılarından görül 
meyen ve kıymetli olan alan l arı görebi
lecek bir güzergah üzerinde bu lunclurn
lan gezici gözeticiler. Bunl<ır yangın 
gördllklerinde telsizle merkeze haber 
verirler. 

c) Yerel halk ın yard ımları 683 1 sayı
l ı Orman Kanununun 68.macldesi" Or
manların içinde veya yakınında ateş ve 
yangın belirlisi görenler. bunu derhal 
arımın idaresine veya en yakın muh
tarlığa , .J andarma clairelerinc veya mül
k iye amirlerine lıabcr vermeye mec
burdurlar" demektedir. Bu da yangın 
haberini ekle etme ve önemli bir kaynak 
oluşturnıaktad ı r. 

el)! lavaclan gö'.l.ctlcme, bu pahalı bir 
usul olup çeş itli fayda ve mahzurl arı 
bulunmaktadır .Ancak askeri ve siv il 
uçakların çe~iıli zıınıanl arda gördükleri 
yangınla rı bildirerek faydalı o l clukları 
bir gerçektir. 

Yukarıdaki bilgilerden özet olarak 
anlaş ıl acağı gibi, orman y<ıngın l arında 
gözetimin ana esas ı nı yangın gözetleme 
noktaları oluştunmıkıaclır. Bu ı-ebcple 
Orman Genci Mütlürl liğü , 1937 tarihli 
ve 3116 sayı lı Orman kanunundan bu 
yana gereken ycrlcı·cıe yangın kule ve-

ya ku lubcleri inşa ederek ç ı kan yangı n· 
! arın haberini en k ı sa zamanda almaya 
çalışmaktadır. i staıı bu I Ü ni vcrs i Lesi Or
man Fakültesi Orman Entomolojisi ve 
Koruma Anabilim Dalı Başkanlığı ile 
Orman Bakan l ığı Onn an Genci MLl
clü rlllğll Oıman Yangınların ı Önleme 
ve Miicadelc Dairesi işbirl iği i le 1983 
kasım ayında yangın bakımından en 
tehlikeli Orman Bölge Müdürllik lerin
dcn baş layarak kademeli bir şekilde 
24 Orman Bölge Mlldllrltlğline ait" Or
man Bölge Müdürl i.iğli Yangı n Gözetle
me Ku le - Kulübü Plan laması " lıcız ı r lan
mıştır.(Şeki l 3) 

4-SONUÇ : Bu Çalı şmanın Sonun· 
(fa: 1983 yı lına kadar Türkiye orman ları 
nı kapsayan 8 18 sabit gözetleme nok
tas ından 77'si yeri uygun olmadığın 
dan, iptal edilmiş ve yeni Planlamalar 
ile kule kulübe say ılı 959'a u laşmış ıır. 
Böylece Oıımın a l anlarının %65'i görli
lebi li rken planlanan sabit gözetleme 
nokta larınında katılması i le ornıaııl<ı· 
rı mızın %81 'nin asg<ı ri bir kuleden gö
rülebilmesi sağlamaya çalı şılmı~ t ır. 

Ancak bunlarında yeter olduğu 
söylenemez çünkü bir yangınının yeri
nin s ılıhatl i şek i lde ı aril'i ancak onun ı.:n 
az iki kuleden görüliip tarif cdilnıcsi 
i le mümkün olabi lir. Böylc bir planlama 
ve esaslan ise ancak başlıbaşıııa ayrı 
bir makale konusu olabilecektir. 

LOKMAN<&>-
KORUR 

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI 
İMALAT-DOLUM-BAKIM-SERVİS-SATIŞ 

Bilumum yangın malzemeleri satışı 
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Orman yangınlarından korunmada güneş pili 
sitemli sabit gözetleme noktaları 

ı.GİRİ nın semt açısın ı ölç-
Ornıanda çıkan ÖZET ıncktt.:di r. Ayrıca hcr-

bir yangın görü l- hangi bi r yangın veya 
medcn ve yeri sap· Bu çalışmada,hem gözetleme hem de barınma ama- duman görü ldüğünde, 
t anmachın hiç bir l b' b' I k onu daha iy i görebil
söndürme faal iye- cıyla orman içinde yapı mış ır sa ıt gözet eme no - mek için dürbünler 

tine teşebbüs edi- tasmdaki; telsiz donanım-aydmlatma,buzdalabı,TV kullanı l ır. B u itibarl a 
l cnıcz. B u neden- i nşa edi lecek kule 
le; yang ı nın sap- ve pompa-motor'lara ait toplam enerji ihtiyacı he- veya kuli.Jbelerc bu 
t a n ma :-: ı ,y an gın gibi gözetleme ve 
söndürme i ş leri nin saplanmış; bu iht iyaca göre güneş piJi, güneş yiikle- ölçme aletleri yerleş-
ilk basamağını yici ayarfayıCISl,akÜ Ve ek teSİSat'dan Oluşan güneş L iril eceğ i nd en , 400 
o l uşLUnır. Bu amaç grad' l ık görüş alanını 
için yangın sezo- pili sistemi seçilmiş,bu sisteme göre üretilecek ener- engel lemeyecek ıarz
nunda orman l a rı n da camekan l ı bir y<ı· 
düzenl i b ir şeki l- ji hesaplanmış,1995 yıla fiyatlarıyla ınaliyet hesabı p ıya ı;.ıhip olmas ı 
ele kontrol <d tıncla 1 · t · t · d ki k gerek ir. b ulu n tturu l mas ı yapı nuş ve sıs emın mon aJ urumu açı anara 1983 y ılındu çı.ıJ ı şırnı-
gcrckir. Yangın çı- çeşitli önerilerde bulunulmuştur. ya baş lad ığ ında tüm 
kar ç ıkmaz görü l - ı.....-------------------------....ıTürk i yc'de 818 adet 
nıcsinde çeş illi yöntem ve kaymık l <ı r- zcllcm e kuleleri inşa edi li r. Dağlık sab iı gözetleme noktas ı (ku le ve 
dan yararlanılır. Bunlar: ( 1) Sabit gö- alanlara ise.görme alanı gen i ş olan ku lübe )mevcuttu. Bunlarcfon 77 adet 
zetleme noktaları (Kule ve ku lübe- yüksek noktalardan yararlan ıl ı r ve mevcut sabit gözetleme noktasın ın 
ter), (2)Iiavadan gözellcrnc (3) Gezi- böyle yerlerde genell ikle kul übe ya- görü::; kapasites i yeterl i bu lunnıayı.ı
ci gözeticiler ve (4) Yerel ha l k ın ve p ı lır. K ule ve kulubelerin yerleri rak iptal ed i lmiştir. Bunu karşıt tüm 
d i ğer kaynakla rı n yardıınla rı 'd ır. s.ıp tan ırken. ormanın hemen her Ormım Bölge Mlidi.irlükleri mı ııt ı k<.ı· 

Bunlar arasında bugi.in Türkiye'de noktasın ın en aı iki kule veya kulü- sında yeniden 2 18 <ıdcl sabit gözel-
geni ş bi r şeki lde yararlanılanı sabit beden görü lebi lmes ine ça l ı ~ ı - leme noktasın ı n yapılmas ı uygun 
gözetleme nokta landır. lır.(2,3). görülmüştür.Bun l arın Lamanı l anmus ı 

683 1 sayılı Orman yasas ı ' n ı n K uleleri n yükseklik leri yöredeki halinde, Tilrkiye'dek i sabit gözetle-
75. mı.ıddes i ,orman idaresinin yan- ağay ların görüşe engel o lmayacağ ı nıc noktal a rının top lama 959 acle
gınl arı ön lemek mak:rnd ı yla , en çok şekilde seçi li r. Normal olara.k yap ı la- de yükselecekLi r. 
beş y ılda lahakkuk etti ri lecek bir cak kllle ve kulübelerin hem gözet- Gözet leme b i na l arı genell ik le 
plan ve program dahil inde,yangın lemcye,hemde barı nmaya uygun b i- yüksek noktalara i nşa edi lmektedir. 
kule ve kuWbeleri yapmak ve bunla- çimde olması yani bu görevleri ya- Bu bakım ından en büyi.ik ihtiyaç 
rı idare merkezler ine tell i ve telsiz pabi len bir tipin saptanması uygun olan suyun temini , çok zaman bllyUk 
ıe ıe ronla bağlamak mecburiyeLini olur. Böylece gözet ley ic i lerin gece problem teşki l ecler. Ane<ık , gözet le
geti rnı işti r. Gerek ad ı geçen yase;ıclan ve gündüz görev yt:r indc kalmaları ıne b inasına çok yakın o larak Lt.:s is 
önce,gcrcksc bu yasadan sonra or- sağlanı r. K ult.: ve kulübeler telsiz ve ed ilecek bir veya bir :rn rn ı ç, bu 
ınan idareleri , mıntıkala rında çıkan Lelcfonla donatı lı r. Bu kule vey•ı k\.ı- probleme çare olabi l ir. Bir pompa 
yang ı nları supl<tmak için yang ın gö- Wbelcre elektriğin temin edi lmesi ile suyun gözetlenıe nok tus ına get i
zetlt.:mc ku le ve kulübeleri inşa et- gerekmektedi r. Bu telsiz eihazfor rilmesi de sağlmıabi lcl i ği takdirde 
ıncye ve bunları günün i capla rına için fayda sağ l ayacağt gibi , barınma hem personelin su Lemin t:tmek için 
uygL111, gerek l i ;;ınıç ve gereçler le do- s ıras ında çeşi t l i ihti yaç ları n gideri l- kaybedeceğ i zaman ortadan ka lcl ırı l 
natmaya ç~ılış m),Şlt r.( 1) mesi için de personele büyük kolay- ın ış,hcnıde de modern ve sağl ı k l ı 

2. ABIT GOZETLEME NOK- l ı k Lemin edilecekti r. bi r tesis kurulmuş olur. Fakat bumda 
TALARINTN ÖZELLİKLERİ Yangın ların çıktığ ı yeri sağl ı kl ı pompa için el ektriğin önemi bir kez 

Sabit gözetleme nokta l arı yangıı1 bir şek i lde tespit edebi lmek anıac ıy- dah~! onaya ç ıkmak tadı r. 
kule ve kulübeler inden o l uşur. Arazi- la, lıer ve kulübeye sem t açıs ın ı oku- U lkeınizde e lektriğin bu l uıımmJ ı 
nin dUz veya engebeli ol duğu alan- maya e l veriş l i bir yangın gözetleme ğı kule veya kulübelere, elektrik hal 
larda etrafı kolayca görülebilen yllk- aleti ( 1 d iyoper + 1 limbus) ycrle~ti - l arı ımeak, ormanda aç ı lan emn iyet 
sek tepeler o lmadığ ından.yangın gö- r ilir. Bu alet yangının çı ktı ğı nokta- yol ve şeri t ler i Uzt.:r inc.len geçiri lmek-

1 
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.dir. Bir çok kule veya kullibede ise 
ektrik buhınmumal<:t'ad ı r. 
3.GÜNEŞ ,PİLİ SİSTEMİNİN 

Dl ZAYNI 
Bu bö lümde isc;baş lang ıçta hem 

::izetleme, hem de bırınma amacıy l a 
apılmış bir sabit gözetleme nokta
ndaki; lds i z,donanım - ayd ınlan
ıa,buzdolabı , TV ve pompa - mo
n"lara ait toplam eneıji ihtiyac ı he
ıp l anmı~tır. Tablo l .'dc bir sabit gö
~tleme noktası için enerji ih ti yac ı 
örülmektedir. Bir gün iç in toplam 
arcmrnn enerji , Tch=3890 (Wh)ola
Lk hesaplanmıştır. (4,5). 
Çal ışmanın ikinci saflrnsında; he· 

tphınan enerji ihtiyac ı mı göre güneş 
Ui ,güneş yük leyici ayaıfay ıcısı,~ıkü 
e ek tes iımt'Lan oluşan güneş pil i 
stemi seçi l miş,bu sisteme göre 
rel i lecck ent: rji hesaplanmı ştır. Ör
~k olması am<ıcıyla a~ağıda özel
kleri verilen M 55 tipi güneş pili 
;çi lmişti_r. (6). 

330 x 1293 mm ebatlarında 5 ,7 
ğ ağı rl ığmda bir adet M 55 tipi gü
eş pil inin ç ık ış gücü 53 W'dı r.Pili 
ere sabitleyen ana tab lanın boyutla· 
643x 1265 mm 'dir. Tüm çevre ko

Jllarına dayanıklı alüminyum pro
lle kaplı lcvhalf\r paralel olarak 
ıontc cclilcbil iyor. l s ı cn i l en verimin 
l ı nab i lmes i için, pi llerin dörderli 
ruplar halinde sisteme yerleştiri l 
ıcs i gere ki yor. Firma tarafından;(-
0) ile (+90)C sıcakl ık l ar altındı.ı % 
-85 verim 10 yıl si.lrey le garnnli 
eri liyor. (Wh) verim 1 O y ıl sürey le 
arami veriliyor. 
Güne~ yükleyici ay~ırl ay ıc ı s ı ola

tk LR 16 tipi seçilmiştir.(6). Çok 
ahal ı o lmas ı sebebiy le; güneş pil le
ndcn 220 V DC e ldesi düşli nülme
ıiş tir. 

Yaz ay la rı boyunca güneş pi lleri
in o rtalama sabah 8.00 i le ak~am 
8:00 saatleri aras ında, 1 O saat sü
~y le güneş ışığı <lltında kald ığ ı n ı dü
:iııürsek ; 8 adet güneş pilinin ürctli
i enerji hcdeOenen anw ca u laşmak
ıdır. Çünkü 8 adet güneş pili, her bi-

sualle 53 w' <fan 1 O saatte; toplam 
Teü =8x53x 10=4240 w. h enerj i 

rctnıckt.ed ir. Bu ise Tcü> Teh(4240 
3890 Wh)'dir. 

Depolama i~lemin i yapan akü lc· 
120 A, 12 Vluk scçtik.Aki.I gücü, 

akü = l2 . 120 = 1440 W'dır. Bu 
üçteki akUlerden 3 adet kul lan ıl ır
:ı , f<ızlası y la gerek li olan enerji de
o l anınış o lur. Bu da meydana gele
il ccek kaçak ve ufak arızulardan 
o l ay ı meydanu gelebi lecek prob
:mleri önlemek içindir. 

1995 y ıl ı fiyatlarıy l a ma liyet hc
:ıb ı yap ıld ı ğında Tablo 2 dek i de-

1 

TABLO l. Bir sabit gözetleme noktası için olan cneı:ji ih t i yac ı ( 1 gün için) 

Alet Harcac'$ı 
I.::ne ıji( ) 

Telsiz 10 

Donanım 
25 (AYDINLANMA) 

Buzdo labı l20 

TV 54 

Pompa-Motor 200 

Toplam harcanan cncıj i 

ğerler e lde ed ilmektedir. 
Tablo 2. Bir sabit gözetleme nok

tas ı iç in o lan toplam maliyet. 
3 Mayıs 1995 tarih itiba rıy l a ( 1 

D. M.=30.880.-TL) LOplam maliyet 
194.780.000.-TL olmakLadı r. 
Güneş pi llerinin alanı 0,330 x 

1,293 x 8 = 3,41352 1112 o lmaktad ır. 
Yaklaşık 3,5m2'1ik yer bplayeak 
o lan levhalar.birbirlerine paralel o la· 
rak monte edilme lidir. Kule ve kulü
belerin üsli.i buna müsait o labi leeek 
büyüklüktedir .Pi ller bütün bir sene 
kullanacağına göre; g U11eye dönük 
olarak ; yatayla o yerin enlem açı
sıy la c~değcr bir aç ı yaparak, iki s ı 
ra halinde 4'erli grup l <ır halinde 
yerle~! irebi 1 iri7 .. 

4.0NERILER 
Güneş pili siste.mli sabit gözcılc

me noklalarıııın Ülkemi z'dc kuru l
ması ; bu nokHı ların ormand:.ı aç ılan 
emniyet yol ve ~critlerine bağlılığ ı 
nı ortadan kald ı raeakLır. En yliksek 
inifala.ra bu noktalar rahatlı k l a yer
leşti ri l ebilecek t ir. Orman yangınla
rında da önemli bir mesafe kayde-

Orta lama ku l-
lanı ldığı 'Süre (h): ToplamEnerji (W) 

20 

12 

24 

5 

1 

dıleccklı r. 
5.KAYNAKLAR 

240 

300 

2880 

270 

200 

3890 (Wh) 

1 .Anan , O rman Yang ı nı.arının 
önlenmesi ve Mücade lesine llişkin 
Uygulama Esmiları ,T.C Tarım ve 
Orman Bakanlığ ı , O rman Gene l 
MUdür l llğU , Teb li ğ Nu:273, Tas
n if No :2/6 , Ankara ,94 1983. 

2.Çanakç,ı oğ lu , Jl. •.. Orman 
Ko ruma, ls tanbu l U.Orman 
Fak.Yayınları , İ stan bu l Ü. Yay ı n 
No: 3624, Orman Pak. Yay ın : 
41 1 l s tanbul , XV+633 s., 1993 

3.Tokmanoğlu , T .,, Yang ııı~.n 
Ye rinin bu l unmas ı , ls tanbu l U. 
O rman Fak.Dergisi, A, 26(2):8-
24 , 1976. 

4.To lo ng üç, S., GU n <.:~ pil le ri , 
B inark, A. K. Yö netiminde Bi tir
mede ödev i, istanbu l Ü. Mühe n 
di s li k. , İ s tanbul. 1994. 

5.Özçcleb i, s. ve B in a rk, 
A. K ., Kü ç ük Güç lü Bir G ünq 
pili S is te minin .Tasarımı , B irinc i 
Havac ılı k ve il e ri Tekno lo ji ler 
Sempozyumu, i.T.Ü. , İ sta nbu İ , 8-
1 O Mart 1995 . 

TABLO 2: Sabit gözetleme noktası için toplam ma.l iyet 

Parça Pi atı Adt.:di Toplam l'iatı: 

Güneş Pili (M55) 700 DM/ Adet 8 5600 DM 

Güneş yükleyici 
ayarlayıcısı 400 DM/ Adet 1 400dın 

Akli (120 /\ , 12V) 2500000 Ti adet 3 7500000 Ti 

Ek lcsisaı 2 000 000 Ti . 2 000 OOOTI 

Toplam Maliyet 6 000 DM + 9 500 000 Ti 
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:tfaiyecinin 24 saati 
Saat: 09.00 Posta değişimi sa
idir. Görev süresi biten ile gö
vi teslim alan p osta ile görevi 
:;lim alan posta resmi kıyafetli 
arak içtimaya çıkarlar. Içtima
t tüm tütbelilcr ve efrat hazır 
ılunur. Görevden ~ıkan posta 
>rev yaptığı süre içmde (nöbet 
nasında) vukua tla rı görev alan 
ıs taya iletirler. Araçların duru
u ve personelin dunımu belir
nir, gelmeyel1 personel var ise 
ıun yerine çıkmasına gereken 
:rsonelin nöbete devam etmesi 
ğl a nı ı:. Posta değişim Grup 
miri'nin nezaretinoe yapılır. 
5aat: 10.00 lşbaşı saatıdır. Şoför 
:rsonel, araçların bakımını, 
.rsa küçük eksiklerini giderip 
~r çeşit hazırlığını tamamlar, 
rat is karargah ve araç gerecin 
mizliğini yaparlar. Şoförlerin 
ırev dağılımın baş şöför yapar 
: denetler. Personelin görev 
ı ğılınunı ise Başçavuş yapaı~ 
.pılan işleri de denetler ve n er 
ferind e personele değişik gö
vler vererek herkeze eşit iş 
.pma olanağı sağlar. Grup 
:nirini bilgilendirir. 
5aat: 10.3"0 Personelin eğitim 
n ön hazırlarını yapması '"{ihti
slarını temin etme). 
,aat: 11.00 Eğitim saatidir. Eği
n teorik ve pratik olarak yapı
. Personelin olay yerjnde göre
n.i eksiksiz, çabuk ve emnıyetli 

çalışması, dinç ve hareketli ol
mast sağlanır. Teorik derslerde 
ise bir önceki yangında görülen 
eksiklerin tarhşması yapilır. Gö
rülen ha taların bir dana yapıl
maması için gerekli eğitim veri
lir. 

Saat: 12.00 Yemek saatidir. Per
sonel r,emek ihtiyacını karargahı 
kesinlıkle terk eh11eden giaer
mek zorundadır. 

Saat: 13.00 Başçavuşun yaptığı 
görev dağılımına uygun olarak 
Er personel karargah ve araç ge
recın temizlik ve ve bakımını ya
par. Şoförler ise araçların temiz
lik ve bakımıyla ilgılenir. Çalış
maları Baş_çavuş vel3aşşöför de
netler ve Grup Amirini bilgilen
dirirler. 

Saat: 13.45 Göreve gidilmemiş 
ise dinlenilir. (Çar içme vs.) 

Saat: 14.00 Egitım saatidir. 
Grup Amirinin denetiminde eği
lim uygulamalı olarak yap1Iir. 
Orneğin: (Merdiven çalışması, 
Malzem e bilgisi, köpül< çahşma
sı, ekip çalışması vb.) 

Saaf: 14.45 Personel ihtiyaçla
rını temin etmek için serbest bı
rakılır. 

Saat: 15.00 Eğitime devam edi
lir. Grup Amirinin nezaretinde 
tün:ı personelin eğitime katılması 
ve Itfai olaylara en üst düzeye çı
karılması sağlanır. Eğitimler tam 
teçhizath olarak yapilır. 

Saat: 15.45 Personel ihtiyaçla
rını gidermesi ve dinlenmesi için 
serbest bırakılır. 

Saat: 16.00 Jşbaşt saatidir. Araç 
gerecin ve karargah temizliğinin 
yapılması sa S?;lanır. Başçavuş ve 
Ba;şöför yapllan işleri a enetler. 

::>aat: 17.0'0 Personel sp ortif fa
aliyetlerde bulunmak üzere ser
bes t bırakılır. (Voleybol, Futbol, 
Masa Tenisi gibi) 

Saat: 18.00 Yemek ve dinlen
me saatidir. Yemek karargahda 
yapılan karavanadan yenır. Ke
sinlikle karargah terk edilmez. 

Saat: 19-22~esleki konularda 
personelin bilgilendirilmesi sağj
lanır. Çeşitli itfai konula r video -
dan izlenerek üzerinde tartış
malar yapılır. 

Saat: 22-07 Yangın bekleme ve 
serbest saat. Personel bu süre 
içerisiı1d e kararga hı 45 saniye 
içerisinde terk edecek, bir ruhsal 
ve fiz iksel hazırlık içinde is
tirahat eder. 

Saat: 07.00 Personel koğuşlan 
yerini 15 dakika içerisinde terk 
etrnek zorundadır. 

Saat: 07.30 Spor saatidir. Amaç 
tüm personelin zinde kalmasını 
sağlamaktır. 

Saat: 08.00 Kahvaltı saatidir. 
ihtiyaçlar karargahta giderilir. 

Saat: 08.30 IŞbaşı yapılarak 
karargahın ve ara~-gereçlerin 
bakim ve temizliğ i sagfo.nır. 

Yangın Dikkatsizlikle çıkar, Panikle büyür 

1 
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Bir grubumuz 

Beyoğlu 

B
eyoğlu Bölge Grup Aınirl\ği 
şu anki hizmet binas ı olan Is
tanbul Büyükşehir Belediyes i 

Cemal Reşit Rey konser salonu al
tında bulunan kat otoparkı içeris inde 
iki dönüm ci varında bir a landa kuru
lu bu lunup Beyoğlu Beled iyesi, Şiş
li Beled iyesi ile Kağıthane Beled iye
sinin tamamı ve BeşikLaş · Belediyesi 
sınırların ı n bir bölümünü kapsayan 
a lana hi zmet vermekted ir. 
. Bi l indiğ i g ibi Beyoğlu İtfaiyesi, 
Is tanbu l hfaiyes i ' ıı in il k kuruluş la
rı ndan bir tanesi o lup Bölge dahilin
de ahşap , boş ve metruk bina l arı ile 
Konfeksiyon sektörlerinin bulundu
ğu , Bomanti mıntıkasındaki Fabrika
lar ve tarihi binalarının bol o lması , 
Yüksek irtifalı ote ll erin ve Konso
losluk bina larının bölgemiz dahilin
de bulunması yangın bakımından 
Grubumuz dahilinde yılda ortalam 
1500 ile 1800 civarında yangın o layı 
ve su tahli yesi ile görev yapan faa l 
bi r i tasyondur. 

Bö lgemi z Beyoğlu G rubunun 
Kağıthancde hizmet veren bir müf
rezesi o lup, bu müfreze ile G rup da
hilinde ( 144) mevcut personel ve 13 
a raç ile 24 saat faal o la rak hizmeL 
yapınaktad ı r. 

Kağıthane Müfrezemizin hizmet 

Kasım SERBEST 
Beyoğlu Bölge Grup amiri 

verdiği bölgede fabrikaları ve işyer
leri ile Grup bölgemiz dahilindeki 
yangına hassas bölgelerin fazla o l
ması nedeni ile İtfaiye Müdürlüğü 
tarafından araç-gereç ve persone l 
takviyes i yapılmaktad ır. 

Grup binası dahilinde dinlenme 
salonu, Yemekhane, çayocağı , kapa
lı araç garajı, kapal ı spor salonu, 

mescit, Grup amir odası, ekip amiri 
ve başçavuş odaları ile santra l, d.in
Jenınek için yatakhane, yazıhane, 
berbcrlıane ve sendika odası mevcut 
o lup ; 

Grup ve Müfreze dahili nde 144 
perso nel ve 11 yangcı araç ve 2 ser
vis arac ı ile 24 saat bir fii l hizmet 
veri lmckLedir. 

YANGIN ANINDA NE YAPMALIYIZ? 
*Telaşlanµıa yınız . 
*Hemen itfaiyeye (110) haber veriniz. 
*Yangın yerinin adresini ve telefonunu doğru olarak bildiriniz. 
*Itfaiyeye haber verdikten sonra kendinizi tehlikeye atmadan yangını 

şöndürn1eye çalışınız. 
*Itfaiyenin müdahalesi esnasında yangın sahasına girmeyiniz. 

1 
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rünümüzde Yangınla Mücadele 

{angın Söndürme Köpük Konsantreleri 
Bilindiği gibi yanma üç sebebe ih- Jeşmeli köpükler elde edildiğinden su yangına müdahale süresinin uzunluğu 
tiyaç gösterir. ile söndürülmesi mümkün olmayan açısından ayrıca fiatı aç ı s ı ndan çok 
l .Yanıcı bir madde petrol ürünleri ve hidrokarbon yangın- önemlidir. %6 ku ll anım oranlı bir kö-
2.Uygun tutuşma temperaturu !arımı karşı bilhassa tercih edilirler. Zi- pük konsantresi ile yangına 15 dakika 
3.0ksijen ra bu tilr hidrokarbon yangınlarında müdahale ediyorsa, %3 ku llanım oran lı 
Şayet bunlardan biri mevcut deği lse yangın mahalline sokulmak mümkün bir köpük konsantresi ile 30 dakika mU-

nma o layı vukua gelemez. Bir ateşin olmayabi lir ve mecburen uzak mesafe- dahale etme imkanı vurdıı-. ·%3 kulla-
nmesinde suyun ana görevi yanan den müdahale etmek gerekebilir. Bu nını oranl ı köpük konsantrelerinin yan-
Heryalin temperaturunu, tutuşma tem- taktirde mevcut köpüğünüz düşük gen- gına müdahale maliyeti %6 kullanım 
raturunun a ltınadüşürmes i di r, yani so- !eşmeli köpük üretimine el veri şli deği lse oranlı köpük konsantrelerine nazaran 
tmasıdı r. Suyu11 bu soğutma özelliği ve sabit sisteminizde yoksa yangına daha ucuza gelmektedir.Ayrıca depola-
n ıcı ve parlayıcı hidrokarbon likidler müdahale imkanı olmayacaktı r. Prote- ma açısından daha az yer kaplar ve de-
ctirinde bir fayda sağlanamaz. Zira bu ğin köpükler bu bakımdan orta ve yük- polama maliyetine düşük olmaktadır. 
jrokarbon likidlerin he- Protein köpük konsantrc-
~n hepsi sudan daha ha- AMAÇ:Köpük konsantreleri rastgele keşfcdilmemişlerdir. Bunlar leri B s ı nıfı yangınlar 
· olduğundan suyun üze- bir ihtiyaçt:ın doğan uzun araştırmalar sonucu bulunmuş, su ile içerisinde mlltalaa cdi
ıdc yüzer ve yanmaya söndürülmesi mümkün olmayan solven t ve hidrokarbon yangın- len Benzin, jet yakıtı , 
vam ederler. !arının söndürülmesinde kullanılan etkili mazot, gazyağı, fuel oil 

KöpUk konsantre- gibi akaryakıtlar ile he-
·i uygun bir sistemle kö- malzemelerdir.Günümüzde bizler çok tehlikeli maddeler ile xane, naphtha, ham pel-
.k haline geti rildiğinde çalışmaktayız. rol vs. yangın larında 
k düşük yoğunluğa sahip Benzin, mazot, gazyağı, fuel oil gibi akaryakıtlar yanında kullanı lırlar. 
Jrlar ve yan ıcı , parlayıcı alkoller, esterler, solventler, ketonlar, etherler, aldchidler, asetatlar 2. FL U O ROP ROT E
jrokarbon likidlerin Uze- ve glikoller gibi yanıcı ve patlayıcı hidrokarbon likitlere GİN KÖPÜK. KON
ıde ya~ılanık hızla yaı~ı~a uğraştığımız gibi kimyasal tesisler r6ıfineriler petrokimya tesisleri SANT~lE~E~I : 
mın ı orter ve yanma ıçın d . k k 1 . ki ' . ' k . k . . ' Proteğın köpük konsant
rekli olan hava yani oksi- . emz ve ara tan er erı , uça ar,hava lımanları, a arya ı~ scrvıs relerinin etki nliğin i da-
1 ile temasını keserek ıstasyonları, akaryakıt depolama, solvent depola ma, fuel oıl depo- hada arttıımak amacıyla 
ıımayı durdururken. kö- lama gibi tehlikeli yerlerdede bulunmaktayız. bünyelerine yi.izcysel ak
kten süzülen su ilede yan- Çoğu hallerde yalnlş olarak sadece su ile bu yangın tehlikeleri tivitcli fluorokarbon 
~ yüzeyini tutuşm~ .. ~e~- bertaraf edilmeye çalışılır. Oysa su bu tehlikeyi d ahada arttırır. ~addcler bağ.l amak sure
raturunun altına duşurur- Zira yamcı ve parlyıcı hidrokarbon. likidlerin yoğunlukları tıyl~ elde edı len k~pti~-

v ı - d d .. .. k .. S · ı k t ki. d • 1 k lerd ı r. Fluo roproteğın ko-
KÖPÜK KONSANT
RELERİ: 

suyun yogun ugun an uş~ ~~r. u ı c arış ı arm a yogun u pUk konsantreleride dLi-
farkındarı dolayı suyu~ ustunde kalırlar ve yanmaya devam şük genleşmeli köpük 

1.PROTEGİN KÖ-
)K KONSANTRES İ : 
rnlar suda çözülebil en 

ederler. Hatta su bu tür yangınları havadan sürüklediği hava üretimine elverişlidirler. 

oteğin dekompozisyon ürünleri. olup 
lventler, stabilizatörler, koku ve kor
zyon inhibitörlcri ve antifirizing agent
. ihtiva ederler. Bunlar sadece düşük 
nleşmeli köpük üretimine elverişli 
up uzun mesafeye atıl abilen köpükler-
r. Proteğin köpüklerin avantajı: 

-Geri alev alma mukavemeti yük
ktir. 

-Radyasyon ısısına karşı çok muka
mdirler. 

-Köpükleri çok yüksek stabiliteye 
hiptir. 
-Adnezyon ları çok iyidir. 
Protein köpük konsantrelerindcn 

ak mesafelere atılabilen dUşük gen-

1 

oksijeni ile dahada şiddetlendirir. Etkinlikleri proteğin kö

sek genleşmeli köpük üretebi len kon
santrelere tercih edilirler. 

%3 ve %6 kullanım oran larında imal 
edilmektedirler. %3 kullanım oranlı bir 
protcğin köpük konsantresi demek 3 it. 
protein köpük konsantresi 97 it. su ile 
hacimsel olarak karıştırıl arak püskürtü
lecek demektir. Bunun için sistemde 
mevcut melanjörün ayarını 3'e geti rmek 
yeterlidir. %6 ku llanım oranlılar hali nde 
melanjörün ayarı 6'da tutu lmal ıdır.Bu 
taktirde melanjörden geçen 8-10 atın 
tazyikli su 94 it.suya karş ılık 6 it.köpük 
konsantresi sürükleyecektir. 

Kullanım oranların ı n %3 veya %6 ol
ması hem depolama açı sından ve hemde 

püklerden daha fazladır. 
Söndürme süreleri daha kısadır. Fluoro
karbon maddesinin sağladığı su fi lmi 
Uıerinde köpük tabakas ı stiratle yayıla
rak yangının kısa zamanda sönmesini 
sağlar. %3 ve %6 kullan ım oranlarında 
imal edilirler. Uzak mesafeye atılabildi
ği gibi enjeksiyon sistemi ilcde akaryakıt 
depolama tankl arın ı n a l tından verilebi
lirler. Her iki tip köpük konsantreleride 
kuru kimyevi tozlar ile uyum sağlarlar. 
Deniz suyu ve tasfiye görmüş sular ile 
kullanabilme imkanı vardı r. 

3.SENTETİK KÖPÜK KON
SANTRELERİ: 
Sentetik köplik konsantreleri çok 

maksatl ı köpük konsantreleri olup dü-



şük, orta, ve yüksek genleşmeli köpük 
ürcı i ınin i mümkün kılarlar. Düşük gen
leşmel i köpük hum kullanmak suretiy
le ağır köpUklcr, orta genleşmeli köpük 
!ansı ile orta kabaran ve köpük jenera
törleri ilcde yüksek genleşmel i hafif 
köpükler üretilebilir. 

Hidrokarbon surfaktan esaslı olan 
bu tip köpükler A ve B s ınıfı yangınlar
da muaffakiyctle kullanı lırl ar. % 1,5, %3 
ve %6 kullanım oranlı olarak üretilirler. 
Sentetik köpük konsantreleri kuvvetli 
ıs latıcı güce sahip köpüklerdir. Bilhassa 
tekstil, kağıt ve ahşap gibi selUloz esaslı 
malzemelerin ıslatılması , daha doğrusu 
bünyelerine suyun çabuk girmesini sağ
lamak amacıyla kullanı lması bu Lür katı 
yangınların söndürülmesinde çok önem
lidir. Bilindiği gibi, selüloz bünyeli mal
zemeler pamuk, iplik, kumaş, kağıt, ve 
odun gibi malzemeler bünyelerine suyu 
çok zor çekerler, dolayısıy la yanan bu 
ııwlzeınelere su i ş lemeden evvel sentetik 
köpük konsantresi bir müddet iş lenmeli
dir. Böylece yamın bu malzemelerin suyu 
emme kabiliyeti arttırı l mış o lacaktır. Bi
lahare su iş lendiğinde blilün baly<ıhırın 
içlerine kadar su sirayet edecek ve soğut
ma sağlanmış olacaktır. 

Sentetik köpük konsantreleri yUksck 
kabaran köpük tiretimine elverişli olmas ı 
nedeniyle ulaşılması mümkün olmayan 
bodrum katları , yeraltı depo ları , maden 
ocak ları vs.gibi yerlerin köpük ile dol
durularak; 

-soğutmak suretiyle 
-boğmak suretiyle 
-bulwrları seyreltmek suretiyle, oksi-

jen konsantrasyonunu azaltarak söndü
rülmeside mümkün kılarlar. 

4.AFFF (AQUA FİLM FORMING 
FOAM) KOPUK KONSANTRE
LERİ: 
AFFF tip köpük konsantreleri bünye-

!erinde yüksek konsantras-yonda Fluoro 
karbon ihtiva eden sentetik köpük kon
santTclcridir. Düşük ve orta genleşmeli 
köpük ürelinüne elveri~li olup, ihtiva et
tikleri fluoro karbon sayesinde yakı t yü
zeyi ile köpük tabanı anısında sulu film 
tabakası oluşturarak köpüğün süratle ya
yılmasım sağlamak suretiyle ani ve kati 
sönclllnne sağlarlar. Yanan hidrokarbon 
veya akaryakıt yüzeyi üzerinde teşekki.11 
eden sulu film tabakası yanan yüzeyi so
ğutan ve yanıcı buharları geçirmeyen bir 
özelliğe sahiptir. Bu özellik dolayısıy la 
AFFP tip köpüklerin gaz geçirgenlik mu
kavemeti yüksektir. Ayrıca mekanik se
bepler ile köpük tabakas ı parçalansa bile, 
yayılma hızı çok yüksek olduğundan çok 
kısa bir zaman diliminde eski durumunu 
alabilmeklcdir. 'Dolayıs ı y la geri alev al
ma mukaveti de çok yüksektir. AFFF tip 
köpük konsantreleri söndlirmc giicü yük
sek olan köpüklerdir. % 1, %3 ve % 6 
kul lanım oranl<mnda imal edilmektedir
ler. Alkoller hariç, büllin likit hidrokar
bonların söndürülmesinde muvaffakiyct· 
le kullanılırlar. Islatma giiçlerinin yUksck 
olmus ı selüloz esaslı (pamuk, kağıt, ah
şap vs.) A s ınıfı yangınlarında söndürül
mesinde kullanılma ların ı mümkün kıl ar. 

5.PFFF(POLYMERFILM FOR
MING FOAM)KÖPÜK KON
SANTRELERİ : 
Polymcr film yap ıcı köpük konsant

releri bünyelerinde special bio polymer 
madde ihtiva eden sentetik köpük kon
santreleri olup, bi lhassa po l •ır solvcnl 
yangınlarının söndürülmesinde başarıyla 
kullan ı lı rlar. Bu tip köpükler polar sol
vent yangınlarına uygu land ığında yanan 
polar solvent yüzeyi ill'.crindc sağlam po
limerik bir film tabakası oluştururl ar. Sis
temden akan köpük bu polimerik fi lııı 
tabakas ı üzerinde süratle hareket eder, 
yanan po lar ~olvenl yüzeyini tamamen 

*Soba ve Bacalara dikkat ediniz ... 

AL0-110 
kaplar. 13 u uygulamada polimerik film 
tabakasının örtme sürati köpük 
tabakas ından daha hı zlıdır. Pol imerik 
fi lm tabakasının gaz geçirgenlik 
mukavemeti çok yüksek olup, söndi.inne · 
gücü hemen hepsinden fazlad ı r. % 3 ve 
% 6 kullanma oranlarında imal edilmek· 
tcdirler. 
6. AFFF/PFFF (UNIVER AL J\FFF) 
KÖPÜK KONSANTRELERİ : 

Bünyesinde yüksek oranda fluoro 
karbon ve bio po lyıner maddeyi aynı an
da ihtiva eden köpük konsantreleridir. 
Aynı anda % 3 ve %6. l ı k olarak ku l
lanılabilme özelliğine sahip bu köpük 
konsantreleri aynı anda hem hidrokarbon 
yangınlarının tamamını söndürmede ve 
hem de su ile karışabilen alkoller ve 
polar solvcnt yangınlarının tamamını 
söndürmede kul l <ın ı labi lmektedir. 
Mesela bir depo lama ş irketinin tank l arın
da bir kısmında polar solvent ve bir kıs
m ı nda da hidrokarbon ve akaryakıt 
depolandığın ı faı.cdclim . Bu ş irkel bu 
tank l arı sabit sistem ile koruduğunu 
kabul edelim. Şirketin elinde polar sol
vcntler için ayn bir köpük ve sistem, 
akaryakıt için ayrı bir köpük ve sistem 
olmal <ıdı r. Bu tip köpükler bu zorun
l uluğu ortadan kaldırmaktadır. Ayrı sis
temden tek bir köpük tipi ile bütün yanıcı 
ve parlay ıc ı likidlerin söndürülmesi 
mümkün olmaktadır. Uni vcrsal AFFF 
köpük konsantreleri % 3 kullanım oranı 
na ayarland ığında bUllin hidrokarbon ve 
akaryakı t yangın l arına , % 6 ku llanım 
oranına ayarlandığında ise bütün polar 
so lvenı y<1ngınlarımı etkili olmaktadır. 

Mehmet T RCAN 
Kimya Müh. 

Fa Usa Kimya San. veTic.Kol l.Şti 

*Bacalarınızı yılda iki defa yetkili servislere temizlettiriniz ... 
*Sobalardan sıçrayabilecek kıvılcım tehlikesine karşı önleın alınız ... 
*itfaiye telefonlarını gereksiz yere meşgul ederek itfaiyeye ihtiyacı 
olanlaı:ı çaresiz bırakmayınız. · 

*Trafik Itfaiyeyi geciktirir .. . 
*Sireni duyunca hemen sol şeridi boşaltınız .. . 
*~tfaiyeye yardımcı olunuz ... 
* Itfaiye araçlarına vakit kaybetn1eden yol veriniz ... 
* .A.racınızı itfaiy~ araçlarını engelleyecek şekilde park etmeyiniz ... 

1 
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YONETMELJJ('TE DEGIŞJJ(LJJ( 

İçişleri Bakanlığı tarp,fından bildirilen, 28Haziran1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmi 
·azete 'ç'le yayınlanan "ltfaiye Teşkillerinin Kunıluşu, Gö1:ev, Eğitim ve Denetim Esaslarına 

Dair Yönetnıelik 'te Değişiklik Yapılması Hakkındalci Yönetmelik" aşağıdaki gibidir. 

ADDE 1 - 23.8.1995 t~rih ve 18851 sayılı Resmi 
:ı.zete' d e yayımlanan Itfaiye Teşkillerinin Kuru
ş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yö
:tmeliğin 4 üncü m addesinin (a) bendinin (1) ve 
) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekild e değişti
miştir. 
1) Yangınlara müdahale etmek, söndürmek, can 
trtarmak ve i lkyardım hizmetini yürütmek," 
4)Beşten fazla katlı binalar, wnuma açtk yerler, 
brika, imalathane ve diğer işyerlcrinin yangın
ın korunması ve acil durum önlemlerinin alm
ası için incelem e ve denetimleri yapmak ve 
·rckli önlemleri aldırmak," 
lı.DDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 
bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde 

:ğiştirilmiştir. . 
.Jüfusu 500.000 den fazla olan şehirlerdei 1 bil
;ayar işletmeni, 1 makine mühendisi, 1 kimya 
ühendisi, 1 e lektrik mühendisi, 1 inşaa t mühen
si ile her 100.000 nüfus için, 1 başçavuş, 1 ça
ış, 1 onbaşı, 12 er, 4 şoför ilave edilir. Nüfusu 
0.000 den sonraki her 500 000 nüfus için 1 mü
ır yardımcısı, 1 bi1gisayar işletmeni, 1 sağlık me
uru, 2 teknisyen kadrosu ilave edilir." 
ADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci m addesinin 
1rdüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden dü
nlenmiştir. 
1üdür yardımctsı ve müdür olabilmek için yük
kokul veya fakülte mezunu olına şartı aranır." 
l\DDE 4 -" Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

) Askerliğini bitirmiş ve 27 yaşından gün alma
ş olması," 
!lDDE 5 -Aynı Yönetmeliğin 9 w1cu maddesinin 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
' Aylık yangın istatistiklerini tutıpak, değerlen
·mek, Aralık ayı sonu itibariyle Ornek-2 formu 
ldurarak il veya ilçe sivil savunma teşkilatına 
ndermek," 
4DDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
\ madde başlığı ile dördüncü fıkrası aşağıdaki 
<ilde değiştirilmiş ve m add eye aşağıdaki beşinci 
ra eklenmiştir. 
tfaiye Teşkillerince Yapılacak Eğitim" 
1rnek-4 formdaki yıllık eğitim programında yer 
n konularla, teknolojik gelişmeler ve mahallin 
~llikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, gün
~ d ers saa tlerinde verilecek konular ayrı ayrı h a
lanır, eğ.itim programı dosyasında muhafaza 
ilerek, uygulanır." 
·alkı yangınl ara karşı alınacak önlemler konu-

' 

sunda bilinçlendirmek içil), mahal.li basın, yayın ve 
iletişim araçlarından yararlanıhr. ltfaiye haftasında 
konferans, sergi ve gösteriler düzenlenerek etkin
likler artırılır." 
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşa
§ıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Madde 26 - Belediye itfa iye teşkillerinin gereği gi-

1?,i işleyip işlemediği ve personelinin çalışmaları 
Ornek-5 forma göre denetlenir. 
Bu d enetlem e; 
a) İçişleri Bakanı adına; Bakanın onayı ile Sivil Sa
vunma Genel Müdür ve Gen el Müdürün görevlen
direceği p ersonel, 
b) Valiler, kaym akamlar, belediye başkanları ve va
lilerin görevlendireceği vali .yardımcıları ve s ivil 
savunma müdürleri, tarafından yapı l ır. 
Yukarıdaki bentlere göre yapılan denetleme rap or
ları üzerinde~i işlemler, teklif ve önerilerle birlikte 
bir ay içinde !çişleri Bakanlığı'na gönderilir. 
Mülkiye müfettişlerince yapılacak denetimle r ken
di mevzuatına tabidir." 
MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesini 
birinci fıkrasınm (ı) bendi ile üçüncü fıkrası aşağı
d aki şekilde değiştirilmiştir. 
" ı ) Nüfusu 500.000 den fazla olan şehirlerde; 1 bil
gisayar sistemi, her 100.000 nüfus bir arazöz, her 
250.000 nüfus için 1 otomatik m erdivenli araç veya 
hidrolikli şnorkel, 1 ambulans, her 500:000 nüfus 
için de 1 kurtarm a aracı, 1 kurtarma tüneli ve 1 pi
kap ilave edilerek itfa iye teşkilinin araç kadrosu 
belirlenir." 
"Bu araçlard a cin? ve nitelik yönünden meydana 
gelen gelişmeler Içişleri Bakanlığı Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü'nce takip edilerek, gerekli stan
dar~ların çıkarılması için ilgili kuruluşlara bildiri
lir. Ilgili kuruluşlarca çıkarılan standartlar teşkila ta 
duyurulur. Yeni araç alınlarında bu standartlara 
uyulur.'' 
M ADDE 9 - Ayrn Yönetmeliğin 34 üncü maddesi 
aşağıdaki şeltjlde değiştirilmiştir. 
"Madde 34- Itfaiyece kullanılacak teçhizat, gereç 
ve malzemenin ci~s, miktarı ve nitelikleri d e araç
larda olduğu gibi !çişleri Bakanlığı Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü'nce takip edilir ve teşkilata du
yurulur." 
Yürürlük 
MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde 
y~r~rlüğe girer. 
Yurutme 
MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri 
Bakanı yürütür. 
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Geçtiğimiz 25-30 Eylül Tarihleri arasıncia . 
itfaiye Haftası büyük bir coşku içinde kutlandı 

B 
elediye hizmetleri içinde ~an ve 
mal güvenliğine yönelik itfaiye 
Hizınetlerinin ayrı bir yeri ve 

önemi bulunduğunu belirten Erdoğan, 
son 7 yılda kentin nüfusunun arttığını 
buna rağmen itfaiye Teşkilatına herhan
gi bir yatırım yapılnıadığını kaydetti. 

6 glln süreyle açılış, konferans ve tatbikatlar· 
la halkı mızın itfaiye'yi yolundan tanıması , 

sevmesi ve yangın konusunda bil inçlenmesine 
bir nebze yarduncı olmaya çalıştık. 25.Eyl(ll 
1995 Pazartesi sabahı ilk olarak Belediye Başka

nımız ve Genci Sekreterimizi ziyaret cuik. Edir
nckapı'daki İtfaiye Şehitliğimize giderek şehitle
rimizi kabirleri başında andık. Belediye Ba~kanı· 

ınız İtfa iye Eğitim Merkezinde Haftayı bir Basın 
Toplantıs ı ile açt ı. Yapt ığı konuşmada bu yıl içe· 
risinde it faiye teşkilaLııı ı gUçlendirmek amacıyla 
personel alınının yanısını 1 Trilyon liral ık yatı· 

rım yapt ık larını bildirdi. 
Belediye hizmetleri içinde can ve mal güvenliği· 

ne yönelik ltfaiyc Hizmetlerinin ayrı bir yeri ve 
önemi bulunduğunu belirten Erdoğan, son 7 yıl

da kemin nüfusunun arttığını buna rağmen İtfa· 
iye Teşkilatına herhangi bir yatıı·ım yapı lmadığı-

111 kaydett i. 
İtfaiye Müdürü Doç.Dr. Mu· 
hittin ~OÔUKOÔJ..U da tcş
ki laun her geçen gün iyiye 
doğru gi ttiğin i , teşkilat men
suplannın görevlerinin bilin· 
cinde canla bnşla çalışııkların ı 
söyleyerek itfaiye mensupla· 
rını kutladı . Daha sonra Belediye Başkanımız 

Yı lın ttfaiyecisine, Başçavuş, Başşöför, Çavuş 
ve Onbaşılık kursunu birincilikle bitirenlere dip· 
loıııa larını vererek rütbelerini taklt. Ardındun İt· 

mck ·için hfü"ekcte geçti. Canlıı başla çalışan tu· 
l umbacılar başarılı olamayı nca atlı Askeri İtfa iye 
müdahale elti. Onlar da sönditrenıeyince günü
ınUzUıı Modern İtfaiyesi alevleri çok le.ısa bir su
rede söndürdü. 
Haftamızın 4.ncü gününde it faiyeci kardeşleri
mizin yangın konusunda bi lgi sahipleri olmaları 

açısındaıı yetişmiş ckmanlarıınızca pilot bölge 
seçilen Şişl i Endüstri Meslek Lisesinde bir gös
teri tatbikatı yapıldı. İtfaiye Müdürümüz Doç.Dr. 
Muhittin SOÖUKOGLU buruda yaptığı konuş
mada Türkiye'deki yangınların % 40'ı ıı ın dikkat· 
sizce söndlh'Olıncdcn atılan sigaradan çıktığını 

ifade ederek sigara tiryakilerin i uyardı. "Halk ı· 

ınız yan1:1ın ihbar numarasını hala 000 olarak 
biliyor veya hiç bilmiyor. Halbuki ihbar 
numarası "110" dur. lıfııycnıize ihbar geldikten 
sonra itfaiye araçlarım ız ı n çıkışı 45 saniyedir" 
dedi. 
Kutlamalarımızın son gllnlhıdc "Yangın Söndllr
nw Cihazlarında Standardizasyon" konulu bir 
Pa!1el'dc sck törtııı sorunları tarlişıld ı. Grup
lararası Voleybol ve Masa Tenisi karşılaşmalal'ı 
finalinde Üsküdar Grubu l .ciliği , Kadıköy 
Grubu 2.cil iği, Beyoğlu 3.cUIUAU, Kartal Grubu 
da en cenrilmen tak ım olarak kupaların ı İtfaiye 
MlldUrmUzUn elinde11 aldı lar. Masa Tenisi kar
ş ılaşmal arında Bakırköy Grubu birincilik, 
Kocasinan Grubu ikincilik kupalarını yine İt· 
fa iye MildUrUmUzden aldı l ar. 

Serdar SARAÇOGLU 
Rüstem AKÇIN 

1 
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reşekkürler Istanbul itfaiyesi 
Bizim gazeteciler aksayan veya 

ınlış birşey o lunca hemen aslanlar gi-
kabarır '"Bunu yazayım da cezasını. 

ılsun" deriz. Ama güzel birşey görün
: veya duyunca da "Sadece görev ini 
ıpıyor. Bunun için para alıyor zaten" 
:riz. Yani olumsuz herşey bizim için 
ıberdir, yoruındur. Olumlular ise do
ıldır. 

Bilmiyorum niye? 
Geçen kış, iki hostes kardeşimizin 

'1crinde çıkan yangın sonucu hayatla-
11 yitirmelerine ,çok üzülmüştük. Ve 
ında İstanbul itfaiyesini suçlamış, 
lnlerce yayın yapmıştı~. Hele bazen 
V programlan aylarca Itfaiye ile uğ
şmı ştt. Eski-yeni müd1.lrleri, anlayan 
ılamayan yüzlerce insanı ekranda 
irmüş, dinlemiştik. Ama sonuçta öy
bir hava yaratmıştık ki itfaiye yeter-

siz, suç lu, işin i bilmiyor, güvens iz ... 
Ama son 15 gün içinde gördugı..ım 

iki yangından sonra, sizi düşünmeye 
davet ediyorum. Şişli'de önce, gene
levler pau·onu vergi rekoıtmeni MatHd 
Manukyan ' ın otomobi line konulan 
bir bomba ve çıkan yangın olayı yaşa
d ık. İtfaiyenin 5 dakika içinde olay ye· 
rine nasıl geldiğini büyüme olas ılığı 
çok fazla bir yangını ölümü göze alarak 
nasıl söndürdüklerini hiç duydunuz 
mu? Veya TV' lerde gördünüz mil? O 
olay ın geçtiği yerde doğalgaz boruları 
vardı. Bir bomba, faciaya neden olabi
li rdi. Sadece itfaiye görevini yapıp, 
yangının tüm mahalleye sıçramadan 
sönmesini sağladı, değil mi? yani göre
vin i yaptılar. 

Peki, Site sinemal arının bulunduğu 
büyük pasajdaki yangında Beyoğlu, 

İTFAİYENİN ÜSTÜN GAYRETİ SONUCU 
ÖLÜMDEN DÖNDÜ! 

Kasım paşa' da 5 metre derinliğinde· 
foseptik ç ukuruna düşen 5 yaşındaki 

kan Gülep, itfaiyenin üstün gayreti 
nucu öllimden döndü. Kasımpaşa, 
yalepaşa Baruthane caddesi üzerinde 
•nayan Erkan Gülep, foseptik çuku
na düştü . Vatanqaş ların ihbarı üzerine 
ay yerine gelen Itfaiye ekiplerinin 
:un süren çabaları sonucu küçük 
·kan 5 metrelik çukurdan sağ salim 
şarıya çıkarıldı . 

Haber; Türkiye Gaıetesi. 

Etile r, KUlttir mahallesi, Türksan 
Sitesi yanında bulunan otoparkta önce
ki gece saat; 03.30 s.ıralarında park 
halinde bulunan Sinem Bukena'ya ve 
Cengiz Han 'a ait otomobiller yanmaya 
başladı . Yangın araçla~ın arkas ıııdaki 
yeşi l alana da s ıçradı . İtfaiyenin 
zamanda müdahalesi sonucu yangın 
diğer ::u·açlar~ sıçramadan 
söndürüldü. Iki otomobil tamamen 
kull anılmaz hale geldi. Otomobillerin 
zevk için ateşe verildiği ileri sürüldü. 

Haber; MeydanGazetesi. 

Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy İtfaiye 
Gruplarının yaptıklarını TV' lerden 
gördünüz mü? Altı dakika sonrn pasaja 
gelen itfaiye'yi halkın a l.kışladığını bi
liyor musunuz? Çünkü Itfaiye erlerini 
alevin içinde yürürken gördüler. Bu iş 
için her halde ayda 500 mi lyon lira ma
aş al ıyorhırdır diye düşündüler. 

Lütfen, başarı. gördüğümtiz zaman 
da alk ışlamayı, bravo demeyi, tebrik 
etmeyi öğrenelim . . 

Ben sizin ad ını za lstanbul 
Belediye .Başkanı Sayın Tayyip Er· 
doğan'a itfaiye Müdürü'ne ve o iki 
btiytlk yangında canı pahasına savaş 
veren tüm itfaiyeci dostlarıma teşek· 
kür gönderiyorum. Sağo lun, varolun. 
Hiç üzülmeyin; bu ülkede doğru ile eğ
riyi farkeden çok insan var. 

(09.10.1995 AKŞAM GAZETESİ) 

RÜTBE! 
Ev yanıyordu . İtfaiye bütün imkanlarım 
kulfanarak evdekiler i kurtarmaya çalısı 
yo.rdu. Apartmanın beşinci katına rnc~·-
diveni dayadılar. Pencercni.n yanında 

liniformasuıı giymi§ yaslı bir Başkomi
ser duruyordu. Itfaıyed, "Elinizı bana 
verin aşağı inelim hem.eni yoksa ya-

nacaksınız" diye ses endi. 
Başkomiser itfaiyeciye seslendi; 

" Rütbeniz nedir?" 
.. "Rütbem yok." 

"Oyleyse siz ~idin bana amirinizi 
gonderin .. " 

· "Niye?" 
"Niyesi var mı? Ben alt kademedeki 

birinden emir alarak aşağı . . " memem ... 

TEŞEKKUR 
TEŞEKKUR 

Tuzla.Organiz e Deri Sanayi Bölgesinde bulunan 
abrikam ızda 24.06.1995 tarihinde çıkan yangın~ 
la bir tatil günü, geceyarısı olmasına raOmen 
~tlrahatin i terkederek bizzat iştirak edı:tn itfaiye 
r10dürü 

Doç.Dr.Muhlttin SOÖUKOÖLU'na 

ı AOustos 1995 Sah günü, Saat 05.40 civarında Sultanhamam, 
Katırcıo~lu Han 5. katta bulunan cay ocaOında meydana gelen 
patlamayı müteakip yangına, anında müdahale ederek büyOk 
bir faciayı önleyen lstanbul itfaiyesi Mensuplarına, başta 

ı10d0r Muavinleri 

l:arta ı Grup Amiri 
1.dalar Grup Amiri 

Mehmet SÜMELI, 
Şükrü ÖZTÜRK'e 
rsmet GÖL'e, 
Mehmet ERO~LU'na ve 

angına zamanında müdahale edip özveriyle, kah
;ımanca savaşarak yangının diQer bölümlere 
ıçramadan söndOrolmeslni saQlayan tüm itfaiye 
;avuş, Onbaşı ve Erlerlno toşokkOrO bir 
•orç biliriz. 

CiHAN 
Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. 
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lıt. ltfılyt Müdürü 
Ooç. Or. Muhittin SOGUKOQW'nı 

N6bttçl MOdQr Yrd. ŞOkrQ OZTORK't 
Fatih Grup Amiri H01tyln tl,MAN11 
Nöbetçi Grup Amiri Oımın KABLAN'ı 

ve yangına katılan rütbeli ve rütbesiz ti.ım itfaiye personeline 
teşekkür eder, caıışmatarında üstün baeanlar dlleriz. 

KATIRCIOGLU HAN YÖNETiMi VE TOM 
MENSUPLARI 
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I
• STANBUL Yangın lıırda en çok şikayet 

konusu edilen itfaiye, ınüdııhalelerdc geç 
kalıyor eleşıiıilcrinden kurı u lmak isteyen 

İstanbu l İtfaiye Müdürlüğü, komuta merkezi 
kuruyor. İstanbul İtfaiye Mlldllrll Doç.Dr.Mu
hiıtin SOÔUKOÔLV, İstanbul'a komuta mer
kezi kazandırmak için çıılışLıkl ıırını söyledi. 
So~ukoğlu , komuın merkezinin ihalesinin ta
mamlandığını ve üç ay sonra hizmeıe gircce
ğiııi bildirerek, merkezin 1.2 milyon dolara 
mal olacağını ifade etti. Merkezin bilgisayar 
sistemi ile domıtıl acağııH bildiren Soğukoğlu 
şunları söyledi : 
"Gelen ihbarlar anında merkezimizde değer
lendirilecek.Yangının çıktığı yerin adresi bil
gisayara yazılarak yeri anında moniıörde gö· 
rtılecek. Bu sayede itfaiye ekibimiz yııngınıı 

kısıı sürede müdııhulc edebilecek. Bu sistem 
henllz askeriye ve emniyet kuvvetlerinde 

mevcut değil" 

PERSONEL SIKINTISI DORUKTA 
Soğukoğlu, şuanda 1600 personeli ile kurtar
ma çalışmalarını sürdürdUklerini, bunun da 
dUnyü standarlarının oldukça aşağısında bu
lunduğunu bildirdi. Standartlara göre 1500 ki
ş i ye ı itfaiye erinin dllştUğUnli hatırlatan So
ğukoğlu , is taııbul 'un nüfusunun 15 milyon, 
itfaiye er sııyısının da 1600 olduğunu söyle
di.Araç sayısının da yeterli olmadığım bildi
ren Soğukoğlu, ellerinde toplam 121 iifaiye 
aracı bulunduğunu kaydelli. Yeni araç almak 
için ihale yaptı klarını ve bunun iç inde 1 trilyon 
lira lıarcayacaklıınııı ifade eden Soğukoğlu, 

"İhale sonucunda 10 ikmal, 10 çok maksat! ı , ı O 
merdiven, 5 baca 'ııracı için ihaled dlizcnlcdik. 
Bunlar 5 ay sonra elimize geçecek. Ancak sı

k ıntı çekilmemesi için 5 ikmal aracı kiraladık. 

Yine de bu kış oraç sıkıntısı çekeceğiz" dedi. 

EGİTİME BÜYÜK AGlRLTK 
Yöneıiıne geldikten sonra eğitime ağırlık ver
diklerini bildiren Soğukoğlu, yeni alınan 26 1 
elemanın 4 ay sureyle sıkı bir eğitimden geç
tiklerini söyledi. Soğukoğlu. itfaiye Okulunu 
16 Ocak'ta yeniden açtıklarını ve burada sa
nayi ve sitelerdeki bekçileri de cgittiklerini 
vurgulayarak " Halkı eğitmek içinde çalış· 

malara başlad ık. Bunun için broşürler bastır
dık, çeşitl i yerlere pankartlar astık . Araştır· 

molar sonucunda gördük ki vaıanda~larırnızııı 

birçoğu yangın esnasında !ll'ayacak ları 110 
numaralı telefonu dalii bilmiyorlar. Vatandaş 
arayacağı yeri bilmediği için yangına geç 
müdahalemiz oluyor" dedi. Soğukoğl u , 

yapılan ihbarların yüzde 20'sinin asılsız ol
duğunua dikkat çekti. 

TÜRKiYE OAZETESİ'den nlınınıştır 

1 • "" .. •• 

SOLUNUM SISTEMLERlNDE EN DOGRU ÇOZUM 

U retim Programı 

* Basmçh Hava Solunum Cihazları 
* Hava Hatlı Maske Sistemleri 
* Dalgıç Tüpleri 
* Solunum Cihazlarmm Test Üniteleri 
* Kapalı Devre Kaçış Maske sistemleri 
*Tam Yüz Maske ve Filtreleri 

INTERSPIRO AB 
· Türkiye ~emsilcisi: . 

ANKARA ÇELiK SANAYi A.Ş 
Süleymanpaşa sok. 74 - 13/14 81310 

Kadıköy /İstanbul 
Tel: (216) 346 90 37 · 346 90 38 

Fax: (0216) 347 81 57 
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Sait Halim Paşa Yalısı 
SAİT HALİM PA§A'DA BÜYÜK TEDBİRSİZLİK de~iştiriliyor dedim" şekl inde konuştu. 14.11.l995 MİLLİ Gaze· 

Yalı 'nm aıarm sistemi de bozuk leden alınmıştı r . 
) ilirkiş i heyeti, Yangıpın şimdil ik "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik" 
) yüzünden çıktığını belirlerken, alarm sisteminin de çalışmad ı - DİGER YALILAR DA TEHLİKEDE 
nı saptadı . Yangın ç ıktığı anda dumandan etkilenip çalması gere- y anan Sait llalim Paşa Yalısı'nda incelemelerde bulunan İtfaiye 
n alarm sistemin in harekete geçmediği n in anlaş ı lması Ozerine ya- MUdOrU Soğukoğlu , Boğaz'daki diğer yalılarında tehlikede ol-
la görev y;ıpan 4 kiş in in yeniden ifadesine başvurulması gerekti. duğunu , yangına karşı gerekli önlemlerin alınmadığın ı belirili. 
ışbakanl ığa bağlı olarak yalıda görev yapan iki koruma, bir mut- RESTARASYON çalışmalan sırasında yanan Sait Halim Paşa 
< görevlisi ve demirbaşl arın kontrolünü yapan bir görevli ikinci Yalısı ' nda incelemelerde bulunan İstanbul İtfaiye Müdöı·ü Muhit.· 
fa sorguya çekilecek. 16 Kasım 1995 Yeni Yiizyıl gazetesinden tin Soğukoğlu , Boğaz'daki diğer yalıların da tehlikede olduğunu 
nmıştır. belirtıi. 

TARİHİ İHMAL YAKTI 
) estorasyon çalışmalarının yapıldığı S aiı Halim Paşa Yalısında 
~çıkan yangın güçlOkle söndürüldü. 
niköy'deki tarihi Sait Halim Paşa Yalıs ı , dün çıkan yangıncla 
ı r hasar gördü. Çillerin yangından büyük üzüntü duyduğu belir
j j , Restorasyon çalışmaları süren Uç katlı , as ırlık Sait Halim Pa
Yalıs ı 'nın çatısıncla saat 12.30 sıralarıncla henüz belirlenemeyen 
nedenle yangın ç ıktı. 

Çatıdaki yangının alt katlara sıçramas ını önlemeye çalışan it
ye ekipleri , ahşap binanın içine düşen alevleri söndürmek ama
· ıa pencereleri k ırarak içeıi su s ı ktı. Alevlerin rnmamı.:ıı sard ığı 
ı k ısmen çöktü. Yangın, yaklaşık Uç suaı sonra kontrol altına al ı 
)ildi. Bir itfaiye yetkilisi "Yangının ilk çıktığı anda ihbar ya· 
saydı, bu kadar büyiiınczdi .. "dedi. 13.11.1995 Milliyet Gazc· 
inden alınmıştır. 

TARİHİ YOKETTİK 
Lanbul 'uıı incisi Boğaz' ın iki ytıkas ın ı sOsleycn yalı l ardan biri 
ıin dalıa yanmas ı "Tarihimize sahip çıkamıyoruz" yorumuna 
len oldu . 
rnbeyc döndü 
ğazın en güzel yalılarından biri olan Ycniköy'deki tarihi Sait 
liın Paşa Yalısı'n ı n çat ısında önceki sabah bilinmeyen bir neden
çıknn yangın, kı sa sürede bUı lln binay ı sardı . Yaııgın söndürme 
ışma l arına rağmen yalının büyük bir bölUmll adeta harebeye 
ıdll . 

•cı lık ilk ineelcmcclc yangın ın sabotaj sonucu çıkmad ığı nın anla
l ığın ı bildirdi. Yal ının onarımında görevli 16 işçi ' cle ifade verdi. 
,ler. "Binanın dışında çalış ıyorduk. Öğhm yemeğinden döner 
i çatıdan alevler yü.kseld iğini gördük. Çatıya çıktık ?ncak 
diiremedik. Sonra Itfaiye'ye hnl.ıcr verdik" dediler. işçiler 
best bırakıld ı . 14.11.1995 RUGÜN Gazetesinden alınm ıştır. 

YALl YANGINI SABOTAJ MI? 
eder kakmalı kapıl arı , a ltın kaplama süslemeleri ve tarihi tab
lolarıyla paha biçilmez tarihi Said Hal im Paşa yalısında çıkan 
gın la ilgili ort;ıya ııtılan sabotaj idcliaları büyüyor. 
Yalıdıı inceleme lerde bulunan İ s tan bul Vali Vekili Rıdvan Ye
:n, yangınla ilgili olarak, "Sabotaj olduğuna inanm ıyorum, elekı
konlağından çıkma ihtimali çok yOksek" derken y<ıngı nı 1 yıl 
e haber verdigini belirten lstanbul Mi lletvekil i tlali t Dumanka
yahnın kasıtlı yakı ldığını ve olayın takipçisi olacağın ı bel irı-

Yalıda bul unan tarihi eserlerin daha önce sahteleriyle değiş
:liğ in i yangrn ııı ela bunun örtbas edilmesinin i şareti olduğunu 
:leden Dumankaya, ''Buradak i tarihi eserlerin değiştirildiğini 
Jsunda daha önce bize ihbar gelmi şti. Ben bunu Meclis gUnde
e getirdim. 7 Aralık l 994'te Meclis Genel Kurulunda gündem 

olarak yaptığım konuşmada "Size ihbar ediyorum, bu e erler 

' 

Sait Halim Paşa Yalısı 'nda yangın olasılı ğına karş ı herhangi ~ir 
bir önlem alınmad ığın ı öne sllreıı Soğukoğlu , şunları söyledi: "Is· 
tanbul 'da bu şekilde bir sürü yalı vnr. Hangi biı·ine ön leın ala· 
caksıııız? Ama l.ıu ~ibi yerlerde yangın müdahale ekibi bulundu· 
rulması şart. lJu gibi yerlerde önemli olan yangın çıkmadan ön· 
cc gerekli önlemi almak tır. Yangın çıktıktan sonra söndürmek 
çok zordu." 

itfaiyeye ait yangın söndürme gemileri bulunmadığını kaydeden 
Soğukoğl u, "Yangın 9ık ınca, Denizcilik işl etmeleri'ndcn söndürme 
gemisi i s tenmiş, ama arızalı olduğu için söndürme çalışmal arı 
Alemdar ad lı kurtarma gemisi tarafından yapılmış" diye konuşlu . 
Tarihi yalı nın çok iyi korunduğuna dikkat çeken Soğukoğlu , şunları 
söyledi. 

"Yangının çı kış sebebiyle ilgil i şu an bir şey söylemek yanlı ş 

olur. Her türlü sebepten yangın çıkmış olabil ir, ama buna sabotaj di
yemeyiz. itfaiyemiz çalışmaların ı sllrdUrtiyor, bir iki gUne kad:ır ra
por hazır olur." 16.11.1995 Milliyet Gazeıesi 'nden alınmıştır. 

Yangın 12:30 
da çlktı 

Yang ın, Yeni
köy'deki yüzbeş 

yıll ık Tarihi ahşap Ya
lının Ust katında baş

l adı. Bu kalı Restore 
eden işçiler 12:30 s ı
rnlarında öğle yemeği 
için Ya lıdan ayrıld ı. 
K ısa süre sonrada üst 
kat alevler içinde kal
cl ı. 

ihbar llzerinı.: Yalıya 
gelen İstinye, Beş ik
taş, Sariyer ve Beyoğ
lu ltfaiyelı.:r i hemen 
yaııgına müdahale et
ti. Ancak üst katta 
boya, tiner gibi yanı 
cı maddeler olduğu 

için alevler kısa sü
rede katı yuttu. 
13 Kasım 1995 Sa· 
bah Gazestesinden 
alınmıştır 

Not: Olay derı,ri
ııin bas ım safhasında 
meydana geldiğinden, 

yang ı nla ilgili geni ş 
açıklama ikinci sayı · 
mızda yer alacakt ır. 

Yangınların %43'u sigarn'dan 
çıkmaktadıt'. lgaranızı söndüğüne 

emin olmııdan atmayınız! 

ı 
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