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Doç. Dr. ~uhittin ŞOÖUKOÖLU 
Istanbul Itfaiye Müdürü 

• 

ltf aiye Geç Kalmaz 
• 

I 
ifaiyeniıı yangınlarn geç kaldığı hususu bir 
kısım medya mensupları tarafından ısrarla 
işlenerek kamuoyuna mal edilmeye çalışılan 
haksız ve mesnedsiz bir tutum ve davranıştır. 
Bunun kimseye bir faydası olmadığı gibi, 

canla başla çalışan insanların çalışma şevkini kırdı · 
ğından halkımıza büyük zararı olmaktadır. Fedaktir 
çalışmalarıyla haklı olarak halkımızı.n güvenini ka· 
zannıış bu kuruluşıı.mıızıı /(aralamaya ve vatandaşla
rımızın huzurunu kaçırmaya kimsenin hak ve salahi
yeti yoktur. Bu konuda öyle örneklerle karşılaştık ki; 
malı ve canı yanan insanlar, zaman.ı11da ve yerinde 
bir müdahale ile büyiik bir faciayı ö11lediği için itfai
yeyi teşekkürle yad ederken, hatta hu teşekkür kendi 
gazetelerinde ilanla ıeyid edilirken, aynı gazetenin 
mensubu bulunduğu relevizyon kuruluşu ıarafında11 
aynı olay111 "İtfaiye yan1:ın yerine ancak l saaıte gel
di veya itfaiye her zaman olduğu gibi olaya geç mü
dahale ederek yangının büyümesine ve büyük maddi 
zarara neden oldu ... " şeklinde verildiğini ibretle f:Ör
müşüzdür. Ayıptır! Yazıktır! Günahllr! ... 

Bu iddiayı yapan medya mensuplarını davet ettik, 
"geliniz ihbarı kendiniz veriniz, hatta bir de noter 
getiriniz, iıfaiyeniıı kaç saniyede çıkış yaptığını tesbit 
ettiriniz. Hodri meydan! .. " dedik. Kendileri gelip i/ı
barlcır vererek zaman tuttular, gündüz 30· 40 saniye
yi, 1:ece 1 dakikayı, geçmedi. Dünya standartlarında 
1 dakika çıkış için makul ve kabul edilebilir hir süre
dir. Elbette ki bir rakını sık111tılarımız var. Ayakları 
mızı yere basmak ve gerçekleri f?Örmck mecburiye
tindeyiz. Girilemeyen cadde ve sokaklar, trafik, gelişi 
güzel park edilmiş araçlaı~ bir takım şoj'örlerinıizin 
duyarsızlığı, vatandaşlarımızın eğirimsizliği, itfaiye 
istasyonlarımızın yetersizliği, araçlarımızın eski, ki· 
fayetsiz ve yetersiz oluşıı ... Ama "yiğiti öldür hakkını 
ver!" demişleı~ itfaiyeci/erimizin çoğunluk itibariyle; 
fedakarlık, cesaret, inaııç ve azmi rakdire şayandır. 

Vatandaşlarımızın çoğu daha itfaiyenin yangın 
ihbar numarasııır bilmiyor, Medya mensupları anket
ler yaptı . Göreve geldiğimizde, lıer 10 kişiden 3 kişi 
ancak yangın ihbar telefonunu biliyordu. Son bir yıl 
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içerisinde b11 konuda büyük mücadele verdik. İtfaiye
nin yangınlara geç müdahalesinin % 90 iribariyle 
xeç ihbardan kaynaklandığını, 1:eç ihbarında yangın 
ihbar numarasının bilinmediğine dayandığını göre· 
rek mücadeleye bununla başladık. Son bir yıl boyun
ca "llO"la yattık, 11110"/a kalkıık. Bütün çalışrnala· 
rımızı buna endeksledik. 

Son yedi yit boyunca, bir tek itfaiye uracı alınmcı
rl]lŞll. Sayın Başkanımız Recep Tayyip E RDO· 
GAN'ın bü.yiik desteğiyle, bir trilyoııluk yatırım ya
parak, yeni araç- 1:ereç ilıalesi, Avrupa ,çtandartla
rında modern Komııta ve Haberleşme Merkezi, yeni 
grııp ve müfreze binalarıyla İsıan.bul'ıınıuw donanık, 
donatmaya devanı ediynrnz ve donatmaya devanı e· 
decqğiz. 

itfaiye Eğitim Merkezimizi tam kapasite ile faali
yete geçirdik. Eski personelimizi teıfi1 yeni personeli
mizi temel eğitime tabi tuttuk. Seri konferanslarla 
tüm personelimizin bilgi ve kültür seviyesini yük.~elı
meye, aralarında sevgi ve kardeşlik bağlarını pekiş· 
tirnıeye gayret ediyoruz. Sanayi müesseseleri ve top
luma açık işyerlerindeki güvenlik personelini, gece 
bekçilerini bir program dahilinde e/!Jtimdeıı geçiri· 
yoruz. Medya aracılığıyla elimizden geldiği kadar 
halkımızı da yangına karşı duyarlı kılmaya r:ayrc:ı e· 
diyoruz. 

İtfaiye geç kalmaz, yeter ki zamamndcı ilıbcır ycı· 
pılsın. Yaptığımız kısa bir araştırmada Fatih ve Be· 
yoğlıı Grupları.mızın merkezlerinden çıkrıkraıı itiba
ren olay yerine varış süreleri ocak 1995 itibariyle 
4.36 dakikadır. Gece bu süre l pııan düşük, gündüz 
bir puaıı yüksektir. Tüm diinyada kabul edilen makııl 
değer de zaten 5 dakikcıd11: Bıı kadar olumsuz şurtla
ra rağmen bıı değer süperdir. 

İtfaiye gerçekten geç kalmaz, cınc:cık geciktirilir. 
Geç kalmaması içiıı biz biiyük gayret harcayarak he· 
lirli bir performansı yakalamışken sizler de üzerinize 
düşen görevi yaparak itfaiyeye yardımcı olıır geç bı
raktırı:naz iseniz, İstanbıı/'ıınıu zıı az yct11Ktnlı ve az 
zayiatlı günlere kavuştıırmıış oluruz. Gayret bi:deıı 
destek sizden. llaydi görev başına! .. 
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• tfa iye nin yangınlara 

geç kaldığı bazı m edya 
mcnsuplar:ı tarafından 

en ımasızca çarpıtllmak 
suretiyle izleyiciler e aktarı
larak, kahraman it faiyecile
rin fe d a k a r mücad e l e le ri 
gözardı edilmek istenmekte
dir. Bunun n ed enleri ü ze
rinde hiç durulmaz. Halbu
ki bir ihbar geldiği anda it
faiyeci yerinde duramaz, is
l er gece i s t er gündüz, 3 0 
s aniye ile 1 dakika arasında 
aracına bine r e k m erkezi 
d erh a l te rked er. Bunda n 
s onraki gidişal ; yolun gü
zergahına, trafiğin durumu
n a . şoförlerimizin hissiyatı
n a ve vatandaşlarımızın du
yarlılığına bağhdır. Ayrıca. 
yollara konulmuş suni en 
geller, geçit vermeyecek şe
kilde kazılmış soka klar, ta
mamen kapatılmış, işgal e
dile r e k r esmi veya gayr- i 
r esmi pazar yeri haline geli
rilmış ca dde ve sokaklaı-a i
laveten . yapılış itibarıyla a
raçla r girem eyecek şekilde 
dik ve dar s olcaklann m ev
cudiyetini nazar-ı itibara a 
lırsak durumun vehame li 
kendll1K,tinden or taya çıkar. 

İlk çıkıştan itibaren bun
ların hiç biris i ilfaiyeclleri
mizin in s iyatifinde değildir. 
Hele vatandaşlanmızm hala 
yangın ihbar numarasını 
bilemiyor olması n eyle izah 
edilebilir. Bir s okak başın 
da dur up geçen vatandaşla
ra sırasıyla yangın thbar te
lef onunu sorarak bir anket 
yapınız, göreceğiniz manza
ra s iz le ri hayre te düşüre
cektir. Bu şartlar altında İs
lanbul'un tamamen y anm a
dığına şükretmek ger ekir. 
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Daha ihbar telefonunun bi
linmediği bir vasatta yan 
gınlar nasıl söndürülebilir? 
Pe k la bii ki bu konuda ka
b ahatli sadece vatandaşla
rımız değildir. Günübirlik 
politika üreten bürokra tla
nmızın da büyük k ab ahat
leri vardır . 

Bir lakım t elefon numa
ralarının öyle gelişigüzel de
ğiştiJi lmcsi boş değildir. Bir 
tal<ım faturaları b erab erin
de geliıir. Bunların başında 
yangın ihbar lelefonu gelir . 
Bilindiği gibi, yangın ih
bar numarası yıllarca 
(000) idi, Şubat 1994 te bir 
takım zaru retlerden dolayı 
(110) olarak değiş tirildi ve 
b erab erinde birçok karışık
lıklar get1rdl. T abii ki bu 
numara zamanında isab etli 
olar a k seçilmiş olsaydı, bu 
değJ şikliğe ve kargaşalığa 
m eydan verilmemiş olacak 
tı. Bugün h a la valandaşla
nmızın pek çoğu yangın ih
bar numarasını ta m ve doğ
ru olaralc bilemiyor . . İnşal-

lah bundan son ra bir kere 
d a h a yen1d e n değiş tirme 
zarureti doğmaz. 

Geçtiğimiz günlerde Ba
lat'taki b1r yangın sn asm 
da vatandaşlardan biıisi : 

-Efendim, tam yarım sa
a t itfaiyeyi aradık. meşgul 
çıklı. Düşüremedik D edi. 

-Bu mümkün değil , bu 
ra dan ttfaiye telefonu aran
dığında Fa lih santralı dü
şer. Fa tihte sadece yangın 
i.hbarl a n i çin kullanılan 
d ört t elefon haltı m evcut
lur. Biri meşgul olsa o to
m a tik olara k diğeri düşer . 
Aynı a nda d ör d ünü n d e 
meşgul olması mümkün de
ğildir dedim ve h em e n bir 
adım daha a larak: 

-S öyle bakalım itfaiye 
yangın ihba r te le fonu n e
dir? Ya ni h a n gi numarayı 
aradınız? Dedim. 

- İ tfaiyenin numaras ı 
(000) değil mi , dem ez mi? 

- Hayır! Üç sıfır değişeli. 
iki yıl geçU. Şu anda yangın 
ihbar numarası (110) dur." 

HI Z IR A C i L 112 

ALO TRAFİK 154 

POL 1 S iMDAT 155 
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dedim. Ancak vatandaşla
rın kafasında yangın tbbar 
numarasının hala (000) ol
duğunu ve bütün mücade
lemize rağmen yen1 numa
ramn hala ka:?alara yerleş
mediğini açıkça görmüş ol
dum. Bundan dolayı yan
gınlar zamanında doğru 
numaralara ihbar edilemi
yor, can ve m al kayıpları, 
zayia ila r çok büyük boyut
la r a ulaşıyorsa, bunun 
mutlaka çözümlenmesi ge
rekir. 

Bu düşünce ile d erha l 
İ s tanbul yakas ı T e le fon 
Başmüdürlüğünü telefonla 
ar ayara k, "ar a dan bir bu
çuk yıl geçm esine rağmen 
vatandaşların yangın ihbar 
numarasmı {000) o
larak algıladığını ve 
bundan dolayı bü
yük mal ve can za
yiatı doğurduğunu" 
ifade ederek ü ç sıfı
r a "yangın ihbar 
telefonu değişmiş
tir, lütfen 1 lO'u 
çeviriniz" şeklinde 
bir anons konulma
sı konus unda rtca
da bulunduk. An
cak bir n etice a la 
mayınca, 10 ağustos 199 5 
de "Türk Telekom A. Ş. İs
tanbul yakası Telefon Baş
müdürlüğü. 80500 Gayret
t ep c - İs L." Adresine aynı 
minval ü zerine yazılı müra
caa tta bulunarak; 000 çev
rilmesi h alinde "İtfaiyenin 
telefonu değişmiştir, lüt
fen llO'u çeviriniz" şek
linde bir an on s konulması
nı , yazılı olara k is tedik. 

Henüz la m olarak böyle 
olmasa d a, d a h a önce 
OOO'a"yanhş" s inyali çalar 
ken v bu da "meşgul" sin
yali ile karıştırılırken , "Sa 
yın abonemiz, bu bir teyp 
kaydıdır. Aradığınız numa
r a yanlıştır. Lülfen aradığı
nız numarayı kontrol edip 
tekrar arayınız, Teşekkür e-
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deriz" şeklinde bir anons 
konulmuştur. Bu tam ola 
rak olmasa da ileri atılmış 
bir adımdır. 

Bu konuda ileri bir adım 
olarak; 14 Eylül 1995 tari
hinde "Vilayet Makamına" 
müracaat ed er e k E - 5 ve 
TEM oloyolları ü zerinde bu
lunan polis ihbar levhal'.ll'ı
nın altına "Yangın İhbar 
110" telefonunun yazılma
sını is teyerek bunu gerçek
leştirdik. Tüm itfaiye birim
lerimize anayoldan tUbaren 
ye terli sayıda ok şeklinde 
"İTFAİYE 110" l evhalarınl 
yaptırarak astırdık. 
Geçtiğimiz İtfaiye Hafla

sında İstanbul'un tüm ana 
carlnPleıine bez afişler a~:;ı -

r ak 11 O'u vurguladık. Fe
n erbahçe - Beşiktaş futbol 
maçı öncesi , Fen erbahçeli 
fut bolcula r a "İTFAİYE A
RAÇLARINA YOL VERİNİZ" , 
Beşiktaşlı futbolculara ise 
"110 ALO İTFAİYE" p a n 
kartlannı açtırarak milyon
lara ulaşmaya çalış tık. 

Yılbaşı için el takvimi çı
kardık , yüz bin adet bastır
dlk, tüm vatandaşlarımıza, 
Okullar da öğrencilere biz
zal dağı ltık. Bunlara da ze
min olarak ha fif tramlı 1 1 O 
koyduk. Dergimizin ismini 
bile "İTFAİYE 11 0 ", "ALO 
110 " ola rak seçtik. Zira ih
bar numarası öğrenilmeden 
yangınlara zamanında ye
~işmek mümkün değildir . 
ihbar gelecek ki itfaiye çık-

sın. Yaptığımız araştırma
larda bugüne kadar itfaiye
nin geç geldiği söylen e n 
tüm yangmla rda ihbarın 
geç yapıldığı tesbit edilmiş
tir. Bir yangın esnasında 
h erkes diğeıine "İtfaiyeyi a
ra! İtfaiyeyi ara !" diye bağı
rıyor ama itfaiyenin t elefo
nunu bilmiyorsa nasıl ara
yacaklar? ... 

Levazım Si t si yangınını 
düşünün , m edya ilfaiyeyi 
yerden yere çalıyordu . Bilir
kişi r a porunda olay ayn en 
"Sabah saat 9.00 sıraların
da çıkan yangın 11.15 de i
çerden ve dışardan fark e
dildiği halde itfaiyeye ihbar 
saat 12.23 de. yani 68 da · 
ktka gecikme ile yapılmış

tır. Her s ite, h er bi
n a h er m esk e n ve 
h er kişi tabii afetle
r e , k aza. yangın. 
pa tlama, sabolaj ve 
sair kö tü o layla r a 
karşı imkan nisb e
tindc, tehlike lehdi
dinin zaman içinde 
arlan ve azalan şid
deliyle müten asip o
la ra k tedbir a lma k 
ve şehir itfaiyesi, 
h as t a n e . kolluk 

kuvvetleri gibi hizmet m er 
cilerine kolay ulaşmayı bil
mek dunıınundadır. Bu si
tenin Yöneticileri veya o sı 
rada vazifeli idarecisi, şehir 
itfaiyes ine zamanında tele 
fon ile h ab er vermeyi bile 
b ec rememiş ti r . . . " d e nil
mektedir. 

Bu çalışmalarımı:lın se
meresi kısa zamanda alına
cak ve itfa iyemizin yangın
lara geç ulaşmasının birinci 
n edeni olan; Yangın İhbar 
telefonu l lO'un bilinme me
sinden doğan aksaklıklar 
giderilmiş olac •. ktır . Oe11n 
yangınlara karşı birinci ted
bir olarak yangın ihbar nu
marasını yeniden öğrene 

l1m. Sahi! Yangın ihbar nu
marası kaçtı? ... 
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Arif SAGSÖZ 
İstanbul İtfaiye Müdür Yrd. 

Macaristan İzlenimleri 
O - 14 Kastm 1 995JıUnlerinde 

İstanbu l !t~aiye ?x1Udürll . ayı~ Doç. 
Dr. Muhıttın SOGUKO LU ıle be
raber Budapeşte İtfaiye Mlidlirlllğli
ni.ln resmi davetlisi olarak Macaris
tan'a gütik. Ferihegy Havaalanında 
Albay _qyul~ V ASS başkanlığında 
Uç kış ılı k .b ır he_yell e karş ıl andık . 
Aynı gUn lçişl erı Bakanlıg ı konuk 
evinde misafir edi ldik. Ô~lc yeme
ğinden sonra saat 15.30'cfa Yangın 
Koruma Genel Mlidlirll Tuğgeneral 
Janos SAGf'nın makamında görüş
meler yaptık. 

11 Kasım 199~ Çumartesi gllnil 
EGER Şelıriı1de n .Ltfaiye MUdUrli 

Albay Dr. Janos RAB 'ın ,prga\)ize 
ettiği progrnına katıld ık. EGER ltfa
iyes i; b izim Fatih Grup Amirliğ i 
muadil i bir teşkilat araçları bizim a
raçlardan daha eski model, _genelde 
Doğu.Alınan teknolojisi hak ım. 

"'ECER kentinde Osmanlı'dan 
kalına bir tane minare mevcut cami 
y ıkılmış, minareniQ aleminin üstüne 
haç konu lmuş . EGER kenti şarap 
mahzenleri ile meşhur ropla ııı l I 00 
km. muhzen varmış. 

l 2 Kasım Pazar günü Parlamen
to binasının yangın önlemler.ini ·ye
rinde görmek maksadiyle tüm bina
yı incelend ik. Gerçekten görlilmeye 
değer bir şahaser. . . 

13 Kasım Pazartesi günü, Jç Iş-
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leri Bakanlığı Yangın ve Sivil Sa
vunma Enstıti.isUnU ziyareı ettik ve 
yangın ve kurtarma olamk eğitim ve 
öğretim yapı l an okul ınlikemmcl bi r 
düzeyde. Laboratuvarlar, dershane
ler, ru·aç ve gereçleri ile sosyal ya
sam yı.ırl!;! ri fevkahıde hazırl anın ı~. 
!stanbul itfaiyesi için hazırlanmı ş o
!an mllze .bizleri çok duy~uland ı rdı. 
l sl~ınbu l itfaiye Müdürlüğü olarak 
bu enstitüden çok örnekler alabi li
riz. 

Macarlar genellikle esprili ko
nuşmay ı çok sev iyorlar. Okul .ko
mutanı okulu ~ezdırdikten sonra ge
nel olarak eğ ı tim le ilgili şöy le bir 

espri yaptı: 
- Bilen yapar, 
- J?. ilmeyen öğretir, 
• Oğretmeyi bilmeyen yönetir. 
Kuveyt'teki petrol kuyularındaki 

yangınları Macarlar söndürmüş. Bu 
olayları gurur vesilesi olarak an lattı · 
!ar. Aynı gün saat 14.00'da Başkent 
itfa iye MlidürlüğünU ziyaret ettik. 
Budapeşte İtfaiye Müdürü Tuğgene
ral Zoltan SZARA Y. 

B udapeşte'nin yüzölçUmU 527 
km2. Nüfusu 2 milyon. 15 grupta 
1632 personelle çalı ş ıyor. Persone
lin l 325'i dai mi nöbetle periyodik 
olarak (24 - 48 çalışıyor), d iğer per
sonel nonnal mesai yapıyor. 

Top l anı 75 adet ıtfa i ye aracı 
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mcvcuL, bunlardan 54 adel yangın 
söndürme aracı 3 adet 30 m. lik 2 a
det 40 m. lik merdi ve n a rac ı 
(ŞNORKEL-Ma~iru s marka), 2 a
det vinç, 4 adet ımdat aracı , 6 adet 
köpllk, 4 adet toz sı kab ilen araçları 
var. Diğerleri hizmet anıc ı. Günde 
ortalama 25 - 30 yangın ve kurtar
ma yapıyorlar. 

Büyük tes islerde ve bi nalarda 
yangın mtidahalc plan ları mevcut. 
1994 yılında 3494 yangın, 2057 di
ğer ç ık ışlar yapılmış, 1993 yılı daha 
köW, 1992 yılları ise en kötü yıllar 
olarak tanımlıyorlar. · 

Budapeş te İtfa i ye Müdürlüğü 
nün komuta merkezi ile şehrin so
rumluluk bölgeleri çok güzel clUzeıı
leı1 miş. Eski bir teknoloj i olmasıırn 
rağmen örnek al ınacak bir sistem. 
Budape1te çok güz:el bir şehir orta
sından TUNA nehri ıeçiyor. Nehrin 
bir tarafı BUDA, di er tarafı PEŞ· 
TE. Her t~mıf buram uranı tarih ko· 
kuyor. Budin Kalesi çok muhteşem. 
Bu Budin Valisi Abdurrahman Pa
ş~nın türbesi Kalenin bahçesinqe. 
Mezar taş ına: KAHRAMA N BIR 
DÜSMANDL, RUHUN ŞAD OL- . 
SUN diyet yazılmış. Büy ~ik evliya
lardan GÜLBABA türbe~ ı de Bud~ı
peşte'de 470 ade t GALICYA SE
HİTLERtNt de ziyaret euik. Abdur
rahman Paşa, Gi.ilbaba ve Galiçya 
Şehitlerinin rnhlmına Fatiha, Yasin 
ve Tebareke Surelerini okutiuk, dua 
ettik. 

14 Kasım 1995 Sa l ı giln t1 Saat 
l 3.00'de Savunma Komutanı TUm
general Dr. Janos BLESZITY ma
kamında biz:lcri kabul -:tti. İtfaiye i
le ilgili fikir ve bi l gı alı ş - veri ş i 
yaptık. Kqbulde Savunma Komuta
nının Dış ilişkiler Soruml usu Bayan 
Andrea MESZAROS - PO
TOCZK Y de vardı. İtfaiye ve itfui
yeci leri çok sevdiğin i beyan etti. 

Bu görüşme iTe son resmi ziya
retimizi yapmış old uk. Bl! gezi çok 
faydalı oldu. Macaristan Itfa iyesin
den teknoloj i olarak değil ele, eğitim 
olarak çok şeyler öğrenebil iriz. 

Aynı glln Saat 15.45 de FERl
HEGY Havaalanından, te rcümanı
mız Bayan Tiıneu GAL, jöförlimU.z 
Bay CZEOLEDI TAMAS ile Dış 1-
!i§kiler Sorumlusu Bayan Andera 
MESZAROS - POTOCZKY tara
fı ndan İsıanbul'a uğurlandık. 
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Baca Yangınları 

Abduı·rahman İNCE 
Kimya Mühendisi, İstanbu l 
lıfaiye i Halkla İlişki ler /\miri 

iç yüzeylerinde biriken kurunılardan dolayı çıkan 
tiaca yangınları kış Y.angınlarının yansınJ, toplam 
yangınlann dörtte birim oluşturn1akta, söndtirül
mediğinde çatı ve bina yangınına dönüşmektedir. 
Yılda en az iki defa temizlen1nesi ~ercı<:en bu ku
rumlar ayrıca bacalarm çekiş güçlerini de azalta
rak tıkanmasına, dumanın hına içine dolarak ok-
sijensiz kalma ve zehirlenme şeklinde ölümlere 

neden olmaktadırlar. 
Bncn ııcılir? 

Yııkı ı il ı· lııı vıı oksijeninin kiıııyasıı l birleşmesi sonucu olıışnıı 
y111111111 olııyuıdtı nçıgo çıkan çeşi tli gazlnrııı , ynnıııııııın gfl ı '-

ıliiriilrbi lııwsi içiJı yıııııııu oı· ınıııındıııı dışnrı ııulnııı lııı·ı ı;cn·ki r . Cıız
lıı rııı yııııııın oı·tııııııııdoıı ılışnrıyn uLılınusııı ı suğlııyıuı ılıır, dikey yıı
pı lıölıneai1ıe hııcıı rlcııir. 

Nusı l olııınlıılııi( 
Uucuııııı çekiş ı,tllı:ii , yiik~ı · ldiği ik ılıığrıı onıııtılııl ı r. Yıı ııi lı ıı cıı 

ııe kıırlur yOksclcsı· o kuıl ıll' iyi çPkc .... Bıı nedenle bııcıı yeterü ııw ıı
lnğıı , gc·n iş li!it vı· kıı~ıık lıııvıı gi rııwyı :cek şekilde sııclu·ııımılığu sııhip 
olıııalıdıı" 

lt'ıık gıı?:hır dı~ lınvarl ıııı dııhn hafif olduğu için yliksı•lt·ı·ck dı
şıırı n ı ıl ır. Cozlorııı bııcıı içinde sıığuınndıın dışarıyıı 11 Lılnbil111t·si iç iıı 
yt·ıerli kaluılıkııı el kıılınl ı6~nıı sıılıip olmalı vıı ıs ıyu , ııyrıcu ıııı·şı: t l ıı
yıınıklı , gıwckiı·sı· rrfrnl ıcr ııı~lııtl ıı ıı iınııl ı:ılilıııdı·ri gr n·kir. 

Yıırnıııı ı;ıızlnrı lwrıılıı·rlı•rinılı · 111 111 yıınınııınıı olııyıııdıın ılolayı 
o luşan ve yııkıı ii?.11 ol ıın knrlıon ı1trrcciklı• riıı i ı ıışırlıır . Bıı ?:P.rrecik
lcri ıı ııııuşııp •uıı ı,~ ıı ncrlC'ni olıııı ve ııyrıcıı bıu;ıının \:ekişin i cngı• llt>
ycn kurıııı ı ıı olıışıuraıonııı:ılnrı için bııcnlar pürüz üz bir iç yllzcyc 
sulıiıı olı ıııı lı , l'ğik rlı~ğil dikey olıııolı ,ser ı köşelere sıılı ip olıııııımıl ı· 
ılıı -. 

Yıııııııu. guzlurıııuı liltrnsyon işlrıııi11dcıı soıırn lıacuyıı vcrilıııcHi. 
111111 yııııınıı sağlıyuıı kulilı'li ocuklorııı JuıllanılııınHı (Kiıııyu ııı il lımı
disi bir vııluıınuşı ıııı7. ın iiğn· ıı (:ilik yıllıırırıdıı icıul t: ttiği, lıi ı·\:ok <Wn
yıı iUlwsiııde bcııiiz lıi l iıııııı:ycıı , lıtııı dulııı ıız kurumu lıcındc yukıt 
lusuıTııl'uıııı ııcılı·ıı ıı l ıııı , iki kel'{' yıınııı 11 s ıığlıyaıı kovıılı ~fJbn gibi), 
Kaliteli yııkıl kııllııı ıı lnıııHı (Ooğalımz gibi), Uııcn içerisine kıı rııııı Le· 
ıııizlcyici tıwı.ih ıı ı koııulınıısı , Yıldıı ım az iki kere hııcııla ı:ıu kuı.·ıı ııı· 
lıınlnıı lmııizlı: ıııııc~ i g~rukir. 

llm· yııııııı ıı ıı rı uıııı için nıllstııkil lıncıı yııııtlııııılulıı'. 
Bıu:ıı yuııgıııı niçiıı olu~ur? 
lluı::ınırı iç yiizı·yiııi kuplu uıı kıınıın sıır kıır lıonılnr ve son ılr

rcc • yuıııcıclır . Kıırııııı ; kıırıı, yn~'ll ız vı: lıidrojl·rıi ııı olan ynk ıLlurdu 
toz halimi ·, nemli yokıı lunlıı ı ulıukıı lııılinıle, yağlı yukıtlıınla r.ifı 
şrkliııcle oluşur. Kıırııııı yıı ııııı ıı ~ll'ıık lığınıı ve yeıcrli oksijeııe ııl ıış tı
ğı amin bııcıı uııgıııı lııış l ıı r. lliiyük biı· hoıııtu· ıu ve gi.it'ültüylr şiıl
dl'llı· yunur. iinrliiriilıııl'diği lıık ı i rd e çıı ı ı nııı ve: lıiııuııııı ılu 
yuıınııısıım sı·l)J'p olur. 

1 ış ııy l ıı rındıı ç ıkıın yııııgınlarııı yaklaşık yarısı , Yıl lıoyuı ıı·ıı çı
kını ungınlıı nıı a klusık cliiı·ııe bil'İ hucu yııııguıluı·ı oldıığıı İ\ in l ııı-

YJLLAH 
1990 
l.991 
1992 
l993 
1994 
1995 

OltJ\J'I (%) 
26 
30 
23 
23 
22 
22 

ı:ıı yıı rıg ın lıı rı ilı· ııı iiı:ııdı: l r 
üıwınlidiı'. 
Yııml ıı ki tuhloılıı sıııı yıll ul'll u 
hııı :ıı yuııgınl ıı rıııı ıı orun olıırıık 
awlıl ı ğı ı;Uriilıııı:ktcdir . Hıılk ı· 
ıııız l ıilinçh:rıılikçt• ve öıılı• ııı leı · 

'l'JIULO: İ.,11111/ml'rlayıllımı 
göre bcıccı yaııi!'ıılarırıııı ıopfoııı 

yaııgııılar içıııdeki ornıı lorı 

ıı lmdıkçu duhu ılıı ıızıılucıı kın·. 
liııdül'illiııcs i : 
Bıırn yu ııgı ıılurı ıı lıtu ıı ve iisııı·n ıslnk bezden olıı~ıııı ınıııpoıı i lı· 

k ııpıı ıılıırıık oks ij\· ıısiı lıırıı kıııu yıııı i boı;rnın ~u ı·ı•tiylc, gı ·ııiş hııcıılıır
dıı ı·ğ ı ·i lııııs ilı: piilvcri?: ' sıı sıkılımık soğutıııu v~· hoğııııı M ıın:ıiy l l' iı
fııiyo ıunıfındtın söndiirü lüı". 

'J'enı izlcıuııcsi: 
Toz ve plaka halindeki kunıııılıır bir ıığırlık iizl't·iıı<: Stı l'ı lıııış 

bez iJc silerek, zift halinılcki ktınıııı l ıır "koıııroll ii yııkııııı" sıırcıiylc 
yetkili boca şirkf:Llcri l ıırııfıııduıı tuıııi ı1lcııir. 

Bncıı yııııgıııı ZlllllHlt lilı:ıı ciııcııı li lıir llııruııı: 
Ilııl'u ııııı kıırııııı 111 :ıh:niy lc dıırıı lnııısı , ııırteorolojil şıııtl ıı rlıı vı· 

hıışk ıı ııcılı: ıılcrlı· bııı·ıı çoki~iniıı uzıtbnusı sonucu lı ıını yolııylu 
ıııı l ııınu yıın guzlar yanııııı orın ııııııdaıı blıı ıı içim· tlo l ıır . Soı;ııyıı n 
gıızlıır yoı;ıınluklıı rı ntn nrtıırnsı sclıcbiylı: aşıığıyıı ı;iikı·r . lliiyl · lıir 
duııınıı ln kııı·ş ıloşılcbğındn yapıJacak i~ lcııı ı· trufı i ııcdrycl'ck duımı
nın bir yıı ııgııuloıı doğmamış olcluğıı ıııı t•ıııiıı nlılııkınıı soıırn kapı ve 
pt•ııccrclcrl ıı~ıırnk duman kuplunıış olıı ıı yeri lı ııvulıuıdıı ·ıııuk ve çe
kişi eski lıa l iııe gctirıııcktir. 

Du ıııuıı ; gı:vşrk ınıılzı: ııı<·llrıı yııpılıııış ınvnnu sıılıip lıi nn l ıınlu 
gı• ı l(•lliklt• iilii ıı ıc neden olınııınııkıadır. Uctoıı binnlıınla ist• çıknı :ıık 
yı •r lııılıı ıııuyıın ıluıııun , odadaki koıısııtıtt•usyonuıııı urlırnrnk "'dıir
lı:yir i eıkisinıl t•n önce bo6'1ıcu cıkisi ylı:, özclliklı: uyıı yıınlıırın ycıerü 
oksijcıı ıı lııııın yıp öliiııı(iııc neden olıııukı. ııd ır. 

Uncu yııııgııı lıı ı·ı ve Lııcıı temizliği lıııfirı· ıı lıııııııı nıııb, gcrckıııı üıı
lr ııı luı· ulınııınlıclıı'. 
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Yalı Yangınının Sorumlusu Kim? 

ı. GİRİŞ 
Ba~bakanlık konutu olarak ku l

lanılan SaiL Halim Paşa Yal ı s ı 12 
Kasım 1995 günü büyilk yankılar 
uyand ı rarak esrarengiz bir şekilde 
yandı. Bu yangını esrarengiz ve şai 
beli konuma getiren en önemli hu
sus; ANAP Milletvekili llalit DU
MANKA Y A'nın bir yıl önce bunu 
Meclis'de gündeme getirerek Sail 
1 lalim Paşa Yalısı 'nın yakılacağını 
ortaya almış olmas ı d ı r. Elbette ki 
bu bir kehanet değildir, bunu aylar 
önce söyleyenlerin mutlaka bir bi l
diğ i olmalıdır. Bunun üzerine git
mek yetki lilerin görev idir. Biz bu
rada o l ay ı obje~.t i f olarak irdeleme
ye çal ı~acağ ız. ünce S<ıi t 1 fal im Pa
şa ve Yalıs ı hakkındıı tarihi bir dc
ğcrlcndirmt; sqnalım . 

2. TAR IHI BAKIŞ 
Sait Halim Paşa (1863- ·192 1): 

Osmanl ı Sadrazamlarından Kavala
lı Mehmet Ali Pa~a' nın clörL oğlun
dan biri olan. K<ıhire Valisi Meh
met Abdülhal im Puşa' n111 oğ l udur. 
1863 Yıl ında Kahirc'de doğmuştur. 
tik ve orta öğrenimini Kahire'de 
özel o larak yap,n11 ş ve bu arad · 
Arapça, Farsça, lngilizce ve Fran
s ı zea'yı öğrenmi~, daha sonrn Jsviç
re'de beş y ıl Siyasal Bilimler .eğili
mi görmüş tü r. 1888 yıl ında Istan
bııl'a dönüp Bölge Yal il iği 'ne atana
rak "Ş ura-y ı Devlet" Uyesi o lmuş, 
1900 y ıl ı nda Rumeli Beylerbey i 
Gene l va lili ğ ine ge tiri l mi ş ti r . 
l 908'de "Ayan Meclisine seçilmiş, 
1912'de Dev leı Konseyi başkan l ı ğ ı 
na gcl i riln~i~ti r. 1913 yıl ında önce 
Haric iye Vekili , daha so nnı da 
Mahmut Şevkeı Paşa'nın öllimüyle, 
Osımınlı tarihinin en kritik günle
rinde, Sadrazam lık görevine getiri l
m i ş ti r . Bu görevde 3 y ıl 7 ay 23 
glin kaldıkrnn sonra, ocak l 917'dc 
Su lıan 'a i s tifas ı nı sunmak zorunda 
kalmı~ Lır. 

Sa it !l a lim Pa şa , hem M ı s ı r 
Prensi hem ele Osmanlı Aristokrat
ları ndandı. iyi eğitim gönııi.iş, doğu 
ve batı l isan larına vakıftı . Aynı za
manda mi.izikıen de iyi anlar, ud ça-
1 nrd ı. Birinci Dünya Savaş ı 'ndan 
:-ıonrn lngilizler tarafından MalL<l'ya 
gönderi l miş, 1921 yılında da bir er
meni a jan ı tarafından Roma'da öl
cl ürülmlişti.ir. Hicaz valisi Mehmet 
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Doç Dr. Muhittin SOGUKOGLU 
Istanbul itfaiye Müdürü 

Dursun Pa~a'nın kı.~ ı Prenses Emine 
ile ev lenmış olup Omcr Sait ve Ha
lim Sait isminde iki oğlu vard ı r./1/ 

Sait Halim Paşa Yal ıs ı : Yeni
köy, Köy baş ı Caddesi No 1 17 'de 
bulunan Yalı 'y ı 19. yüzy ı l ı n so n 
çeyreğinde Sait Halim Paşa'nın kar
dcsi Mısır 1-Tidivi Abbas Halim Pa
~cı 'inşcı ettirmiş ve istanbul'da Rum-

ıar ın temsilcisi olan Logotheıc Ni
colaos Aristarhis'tcn satın alınmış 
ve daha sonra Ylahos is im li b ir 
Rum bankerine satılm ı şllr . 20. Yüz
yılın baş larında Sait Halim Paşa ta
rafından salın alınd ı ktan sonra Papa 
K<ıl fa ad l ı bir ustaya tamir ettirile
rek bazı değ i şik li k ler yap ılmıştı r. 

Ya lı ve arsasının Sarıyer Tapu 
Sicil Muha fızlığında.~ i kayd ı : 926 
ada, parsel 20-2 1, Uslubu : Neo
Klasik- ahşap/ bağdadi, bahçesi 56 
x 92 = 5 l52 nı2, Yal ı yilzölçümli: 
4 1x35= !535 nı2, Mi maq: Pctraki 
Adaman ı in i 'di r. Harcın ve Selamlı k 
halinde bulunan yalıd a; alt katta 3 
salon, 3 WC, 7 oda, 1 mutfak, 2 
antre, UsL kalla; 1 salon, 4 WC, 1 

alaturk~ı hamam, 2 banyo, 14 oda, 2 
balkon bulunmaktad ı r. 

Yal ı iki katlı olup, giri ş kauncla 
mutfak, koruma oda ları , büyük top
lantı sulonu ve selaml ık yer almak
tadır. Harem ve Selam l ık dairesi 
aynı çalı altında ı~ lan lanmışu~-. .Plu
nı geleneksel bogaz yalı s ı ı ıp ıııdc 
dizayn edilmiş olup, orta sofa ı.:tra
fında odalar ile çevri lm i ş t i r . Eski 
tarz ah~a p yapı l ı iki ka t altınd a 
mermer kaplama ve kafesl i bodrum 
katı hava akımını sağlamakla ve ru
ı ubeti önlemektedir. Diğer boğazi9i 
ya lı l arı g ibi ; ya n cephe le r g irı ş 
camek~nı ve üst balkon teraslar ile 
belirgin bulunuyor. Buralardan so
fa, kabul. ve yemek salonlanna ge
çiliyor. Ust kat ise yatak odu larına 
tahsis edi l mi ş konumda. Deni z cep
hesinde ise sade ve sukin bir mi ma
ri tercih ed i lm iş bulunuyor. Koru 
ve bahçesi dış ında yu lı Osınan l ı mi
marisinin XlX yüzyıld<ı içinde bu
lunduğu derleme ve kurnrs ı z bi r ya
Q.ııncı lık göstergesi gibidir. (Behçeı 
Unsal)/2/ 
Rı htımındaki iki ars lan heyke

linden do l ay ı " /\ r:-; l an lı Ya lı " ismiy
le de anılan S<ıiı Halim Paşa Yalı sı 
üslubuna uygun olarak , daha sakin 
bir d ı ş görüni.işe mukabi 1 dekorns
yonuncla ağır arabesk unsurlar kul
lanı l dığından , küçük bir arap sara
yını and ırmaktadır . Planında harcın 
ve selamlı k aynı çalı altında dü~O
nülmüşLür. Her iki bölüme güney 
ve kuzeyden ahşap camekanlı böl
melerle giriliyor. Kuzey yönü hu
rem güney yönü se lam lı ktır./ I / 

Birinci Düny<ı Savaşı'nda Tü rk
Alman iıtifokı 1 a~~ı~tos 1 9 1 4 y ılın 
da Alımın elçis i waııgcnhe inı ve 
Sadrazam Sai ı Halim Paşa ı.arafın 
cları yalının orta kı smı nclak,i top lantı 
salonunda imzalnnıııı ş Lı r. luihal ve 
Terakki Ccmiycti 'nin ileri gelenleri 
Enver, Talat ve Cemal P<t~alar ela 
yalıda sık s ık ı op lan tıl ar yapıııış l nr
d ır./2/ 

3. TARİHİ BİNALA RIN 
YANGINDAN KORUNMA T 

Turihi yap ılar bir dı;fn ırn ~anı 
uğrnd ı ğında yeniden in~mısı müm
kün olmayan ıürden konınmas ı ıı a 
bllylik itina gösterilmesi gereken 
eserlerdendir. /\ ki r in dediği gi bi , 
iki . i.i ç ame le iki gliıı içc rs iııde 
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Muhte~em Süleymaniye'yi yerle bir 
edebi lı r, ama ye niden irwa etıne.k 
bir KANUNİ ve bir de MJMAR SI-

AN gercklirir. Ülkemizde bulu
nan tarihi binaların çoğu ; ahşap
bağdadi ve taş veya bunların karışı
mı şeklind e in şa ed ilm i s lerdır . 
.Bunlarda ku llanılan yağlı boyalar 
çıkan bir yangının kısa sürede ge
nişlemesine sebep olmaktad ı r. Bun
dan dolayı bu tür binalarda yangı
nın ç ıkar çıkmaz farkedi l ınesi ve 
kısa sürede söndürülmesi gerek
mektedir. Bunu sağlamak için oto
matik al gı l ama ve yapıya zarar ver
meyecek şekilde söndürme, yağ
murlama sisteminin yapılmas ı ge
rekmekted ir. Aynı zamanda itfaiye
ye direkt hat çekilmesi de itfaiyenin 
olaya erken müdaha
lesini sağlayacaktır. 

Yangın ların Ne
deni: 

Tarihi yapı l arda 
en önemli yangın se
bepleri genellikle; si
gara, ısıtma, aydınlat
ma mutfak baca 
kes;,,e makin

1

alarını~ 
uygunsuz kullanılma
sı, restorasyon esna
sındaki dikkatsizlikler 
ve kundaklama olarak 
say ı hıbilir. Böyle bir 
ihmal dikkatsizlik ve 
teknik arıza nedeniyle 
ç ıkan bir yangın kısa 
sürede önü alınamaz 
bir konuma gel ir. Bil
hassa çatı sı ve duvar-
ı a rı ah~ap-bağdadi 
olan yapılarda yangı
n ın kaynağın ı tesbit ' 
etmek ve söndürmek 
çok güçtür. Bu kabi l 
yap ılarda , arası boş 
bırakılarak bi rbiri ne 
paralel çakılan ahsap 
çıta lar arasına tu~ la 
veya başka bir malzeme konulup 
dıştan sıvanmış duvarların herhangi 
bir çatlağından içeriye nüfuz eden 
bir kıvı lcım sağa sola ilerleyerel< 
yapının çeşitl i yerlerine yangını ta
ş ıyabilmektedir. Hatta söndürüldü
ğü sanılan yangının kısa bir süre 
so nra sönmedi~ i ve yeniden 
alev lendiği de olağandır. 

Yangından Korunma: 
Tarihi değeri olan ve Devlet ta

rafından koruma altı na alınan ahş.ap 
yapı Ların Kü ltür Bakanlığ ı Savun
ma Sekreterl iği tarafından hazırl a
nan Bina ve Tesislerin Yangından 
Korunması hakkındaki özel yöner
ge hükümlerine $öre yangından ko
runmaları gerekır. Konınmas ı Gc-

rekli Kültür Yarlığ ı olarak tescil 
edilen binalarda yangın gUvcnli~i 
ile ilgi li yapılacak tesisatlar için bı
le Kültür ve Tabiat Varlıklarıııı Ko
ruma Kumlu'nun görüşü a l ınır ve 
ancak yapının özelliğ ini bozmaya
cak şekilde otomatik ihbar ve sön
dlinnc sistemlerine müsaade edil ir. 

Bitişik nizamda yapılmış ahşap 
yapılar; otel, hastane, okul, yurt ve 
benzer i maksat larla kul l a nıma 
müsaade edi lmezler. Tek katlı ve 
bağımsız olarak inşa edilmiş .ahşap 
yapılar, en yakın komş u b ı naya 
uzaklı ğı yüksekliğinin iki katından 
fazla olmak koşuluy la, özel önlem
ler aldırı lmak suretiy le LOpluma 
açık yer (kahve ve kaf ctcrya) ola
rak i ş letmeye müsaııde edi li rl er. 

Ayrık nizamda inşa edi lmiş bir kat
tan yüksek (üç katı geçmeyen) ah
şap yapıların topluma açık i ş letme 
olarak kullanılabilmesi ancak; yanı
cı parl ayıcı maddelerin bulunma
ması, ısıtma sisteminin merkezi ol
mas ı , otomatik ihbar ve otomatik 
söndUımc (sprinkler) sisteminin dö
şenmes i , binanın ahşap kısımlarının 
yangına dayanıklı boyalarla boyan
mas ı , her kattan d ı~arıya birbirin
den bağımsız en az ı ki çıkış olması 
koşullarına bağlanmıştı r. 

Tarihi yapılarda yangının yayıl 
masını önlemek için ml.imkUnse ya
pıyı yatay ve dilşey olarak bölümle
re ayırmak gerekir. Bina dahilinde 
bu yapılamıyorsa dış muhitteki di-

ğe r binalardan, en az 90 dakika 
yangına dayanıkl ı malzemeden ya
pılm ış yangın duvarı ile ayırarak 
komşu binalarda meydana gelen 
yangının sirayeti önlenmelidir. Ge
nel olarak yangın duvarları 40 met
re aralıkl arl a yapı lır, ancak özel du
rumlarda bu mesafe kısal tılabilir. 

Çatı l arın oturduğu döşemeler 
yatay yan~ın bölmesi ni te liğin de 
olmalıd ır. Yangın duvarlarının çatı
lar arasındaki sirayeti de önleyecek 
şekilde, ara bölüm bıraktlmaksızın , 
çatı kap lamasın ın hizas ına kadar 
yükseltilmelidir. Yüksek orandı: 
yangın güven li ği gerekti ren bina· 
larda yangın duvarları çalıdan geçi· 
ri lınelidir. Tarihi yapı farda yangır 
duvarl arı yapılmas ı imkanı yoks< 

ilave önlemler al ınara ~ 
yangınııı etrafa sirayet 
önlenmelidir. 

Bağdadi tip duvıırla
rın içindeki boşl uklarda 
oluşan toz, örümcek ağ
l arı ve haşere kalıntıları 
yangının yayılmas ını 
sağ l ayacağı ndan , bura
lardaki boş luklar yan
maz mineral malzeme 
ile doldurulmalıdır. Bu 
tip duvarlar ve tavanlar 
yangına dayan ı kl ı özel 
boyalar ile boyanmalı 
dır. 

Tarihi yapı lardu ka
pıları n ateşe dayanık l ı 
malzeme ile kaplanması 
veya yangın önlcy.ici 
boya larla boyanmas ı 
gerekmektedir. Yağ lı 
boya ile boyanan duvar, 
kapı ve tavanlarda yan
gın h ız lı olarak ilerle
mek tedir. Bu nedcnlı.: 
yağlı boyadan kesinlikle 
kaçınılm alı, boyama 
yangına dayanıklı boy;;ı
lar ile yapılmal ıdı r . Ta

vanlarda çelik taşıy ıcıların bağlan
tıları alç ı ile kaplanmalı veya yan
maz boya ile boyanmal ıdır . 

Kaçış Yolları ve Yangının Ya· 
yılması: 

Kaçış yollarının, insanların bu
lunduğu mahalden 30 metreden 
fazla olmamalı ve bina dışına direkt 
ulaşması gerekir. Bodrum ve çatı 
katına çıkan merdivenlerin kapıları 
yangını yavaş l atıcı özellikte olmalı
d ı r. Yangın riski yüksek olan bö
liimlerin kapıları da yangına daya
nıklı olmalıd ır . Çok uzun olan ka
çış koridorları 30 m'lik böHinıl ere 
ayrılmalıdır. Merdiven ve kaçı~ ko
ridorları genellikle bu özellikleri ta
şımamaktad ır . Topluma açık olarak 
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kullanılan bu tip y~rlerde öıc l ön
lemler alınmal ıdır. insan yoğunluğu 
göz ününe alınarak kaçış ve kurtar
ma yollan yap ılmal ıdı r. Merdiven
ler genellikle meşe veya başka sert 
ağaçtan yapılmalıd ır. Daha yumu
şak "ağaçtan yapılan yapıl an merdi
venler koruyucu malzeme ile kap
l anma lı veya yanmaz boya ile bo
yanmalıd ı r. 

Her kalla bulunan şa ft ve kanal
lar yangının yayılmasına ve duman 
birikmesine neden ol urlaı· . Bu ne
denle bu kanallar yanmaz malzeme
den yapılmalı ve boşluklar ı sıya da
yanıkl ı malzeme ile doldurulmalı
dır. ôıell ik le kablo kanallarında bu 
önlemlerin alınması yangında olu
şan yo~un dumanın sirayetini önle
yeceklı r. Her kattaki şaft kapakları 
duman ve alev geçi rmez öze ll ikte 
y<ıpılınal ı ve duvarlar arasından ge

dan geçmiyorsa, kullanılmamalJdır. 
Bu yapı larda kullanılan soba boı'u
ları yanıc ı malzemelerden yapılmış 
kapılardan 20 cm, diğer yanıcı mal
zemelerden ise 40 cm mesafede ol
maJıdJr. Borular duvar içinden geçi
yorsa o yerin 40 cm çaplı kısmı ısı 
ya dayanıklı malzeme ile kaplan
malıdır. 

Baca yangınl an genelde baca
larda meydana gelen çatlaklardan 
kaynaklanmaktadır. Bunun için ba
calar sUrekli bakım al tında tutulma
l ı ve baca civarı ı s ı ya dayan ık lı 
malzemelerle donatı lm as.ı gerekir. 
Kullanım dış ı bacalar mümkünse 
baca çatı alanının tabanı na kadar 
iptal edi lerek zemin dlizcy~ndc be
ton plak<ı ile kapatılmalıdır. Tarihi 
yapılarda kullan ılan bacalar temiz 
tutu l malı ve yılda en az iki kez ehil 
kiş ilere temizlctti rilmelidir. 
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kullanılacak LPG tüpleri bina dışın
da kapı sı demir, havaland ınnas ı bu
lunan kagir bölüm içinde muhafaza 
edi lıncli ve gaz bakır boru ile iletil
melidir. Mutfak dahiline gaz alam1 
dedektörü konmalı ve bi.lyilk tip 
mutfaklarda ocak davlumbazlarına 
otomatik gazlı söndürme tertibatı 
döşenmelidir. 

Elektrik Tesisatı ve Aydınlat
ma: 

Elektrik tesisall teknik yönet
melik ve şertnamelere uygun olarnk 
ehliyetl i teknisyen ve miihenclislerc 
yaptırılmalı ve böyle bir mühendis
lik blirosu ile sürekli bakım sözleş
mesi yapılmal ıd ı r. Eskimiş ve halalı 
elektrik tesisat l arı ve elektrik! i alet
lerin hatalı kullanımı sonucu tarihi 
yapı l arda ağır sonuç lar doğuran 
yangmlarn neden o l maktadır. Bu
nun için eski ve h<llalı tesisatlar ye

çen hava land ı rma ka
nallarının içine kendi- .-------------------------, 
liğinden otomatik ola
rak· kapanan damper
ler yer leştiri lınc l ı di r . 
Bun lar dedektördcn 
si nyal alarak ça l ı şa
bildiği gibi , sıcakl ık l a 
da otomaLik olarak 

ni lenmeli ve per iyodik 
bakımları 1apıl malıdır. 
Elektrik tesıs.ıtlannın ya
pımı ve periyodik bak ımı 
bu konuda uzman kişi l eı·
ce yapılmalıdır. Kull an ı 
lan malzemeler standart
lara uygun olma lıd ır. 

kapanabilir. 
Çalı alanları bina

l arı n yan g ı na karş ı 
çok hassas bölümleri
dir. Tarih i binalarda 
Y.angın güvenliğ i için 
ılk önlem bu alanların 
boş ve temiz tutulma
larıdır. Çatı ve ıs ı ya 
lı tımında ku ll anılaı. 
malzemele r yanmaz 
lilrden olmalı , bölme
ler ahşaptan yapılma· 
mal ı , ahşap çatı iske· 
leli zor tutuşan malze- ,__ _____________________ __, 

Elektrik tes isat ! arın 
daki izolasyon hatl arında 
hasar gören parçalar ara
sında potansiyel fark lılık
l arı nı n yap ı daki di ger 
metal parçalara geçmesi· 
ni önlemek için potansi
yel denge o luşturulmal ı
dır. Bu dengeyi sağlamak 
içi11 potansiyel denge kı 
zağı ilave edilmeli, mev
cul paratoner, ı el siı., gaz 
halli , kalorifer hattı, su 
ve kanal izasyon tesisatı 
na ve metal olan diğer bi
na eleman l <ırı na bağlan
malıd ı r. ıne ile kaplanmal ı ve

ya koruma plakaları ve özel sıva lar
la sıvanmalı ya da yanmaz boyalar
la boyanmalıdı r. Çatı a l anlarında 
meydana gelen yangının <ınında ha
ber alınmasının sağlanması için bu 
bölümlere duman dedcktörleri dö
şenmel idir. Çatı aralarında onarım 
yapı lmas ı halinde ça lışan kişi say ısı 
sı 111 rland ı rı imalı , onarım sırasında 
sürekli görev li bu lu nduru lma l ıdır. 
Onarım esnas ında çatı girişleri ne 
mutlaka kimyasal kuru tozlu yangın 
söndümıe cihazları konulmalıdır. 

Isıtma ve Mutfak Tesisatları : 
Konut olarak kull an ı l an tarihi 

binalarda yangın ların çoğu soba ve 
LPG tüpl1,;rinde11 kaynaklanmakta
dır. Buna göre açık şömineler, yapı 
nın dayanıkl ı duvar ve tavanların-

ARALIK 1995 

Tarihi yapılarda çok yönlü tehli
ke kaynak l a r ı nede niy le, soba, 
elektrik rezi stans lı ve katalitik ısı tı 
cılar yerine merkezi ısıtma sistemi 
tercih cttilmelidir. Binanın kullan ıl
mayan bölmeleri ise ı sıtılmamalı 
dır . Ahşap tavanlardan geçen mer
kezi sisteme ait ısıtma boruları ah
şap kısım lara temas etmemelidi r. 
Çatı arasından geçen borular yahtıl
mal ıdır. Bu tip boruların tavan ve 
duvarlardan geç i ş l eri nde ya nı c ı 
özellik gösteren kısım lara uzak lığ ı 
en az 1 O cm olmalıdır. 

Bu kabi l yapılarda yangın kay
naklarından biri de mutfaklardır. 
Buna göre mutfak tes isatları tar ihi 
yapılardan ayrı olan kagir bir yapı 
içinde oluşturulmal ı dır. Mutfakta 

Tarihi yapı l ardaki elektrik tesi
satl a rı dı ş yüzey leri a l c.:v l ennıey i 
önleyici sentetik madde geçirilmiş 
olmalı dır. Metal malzeme giydiril
mi ş tes isatlar kullan ı l mama lıdır. 
Kablo ve hatlar mümkün o l duğu 
kadar kagir yapın ın sıva <ılundan 
geçi ril melid ir. Ahşap kı s ı mlardan 
geçerken sentetik madde li , yanmaz 
koruma borularından geçiri!mel idi ı· . 
Anahtar ve prizler izole edilmi ş yu
valara yerleşti ri lmelidir. Elektrikli 
ıs ı t ıcıların kullanımına as la izin ve
ri lmemelidir. Ayd ınlatma esnqsında 
o luşan ısı enerj ısiııin yang ına sebe
biyet vermemesi için önlem a lı n 
malıdır. Yüksek ıs ı i.lreıen lambalar 
yanıcı malzemelerden ve ahşap bö
lümlerden uzak tutulmalıd ır. 
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Otomatik Algı lama, İhbar ve 
Otomatik Söndürme: 

Yangının erken haber alınmas ı 
nı sürekli kontrol eden bir algıl ama 
ve ihbar sistemi kurulmalıdır. Fark
lı duyarl ılık özelliğine sahip dedek
törle r bir yangı n ı : duman, kri tik 
s ı cak lı k sınırı veya s ıcak l ık yüksel
me oranını a lg ılayarak belirleyebi 
lir. Tarihi yapıların deği ş i k bölUm
lcrincle ne Lür dedektörlerin kull anı 
lacağına yangın güvenlik uzmanları 
karar verir. 

Yangın ihbar sistemi sesli alarm 
vus ı tasıyla binada bulunanlara yan
gını haber verir. Alarm; zil, koma, 
anons, önceden kayded ilm i ş bi r 
mesaj veya alarm v<ızifesi görecek 
herh~mgi bir sesli veya görün ı UIU 
sistem olubilir. Hiç kimsenin haberi 
olmazsa al arm manas ı z o l acağın
dan sorumlu personelin daima yan
gın alarm ını duyabi leceği yerde bu
l unmas ı gereki r. B az ı ye rlerde 
alarm sisteminin direkt olarak itfai
ye ve.xa polis teşkilat ımı. bağlanma
s ı saglanır. Diğer iletim sistemleri 
ise 24 saat yetki li personel bul unan 
gllvenlik merkezine bağ lı olmalıdır. 
Her iki sistemde ele maksimum gü
venlik sağ lanmış olmas ı na rağmen 
bcızı hallerde alternatif ilave tedbir
ler alınmas ı gerekebil ir. 

Sprinklcr sistemi ı arihi yapılar
da yangın ri skini azaltacak ve ka
yıpl urı eıı aza indirecek önemli ve 
ı ck sistemdir. Tarihi yapı kıymet l i 

eserleri ıııuh a
foza eden mi.i
ze olarnk kul 
l <tn ı lıyorsa, ge
nellikle suyun 
zaranndan do
l ay ı s pri ıı k l er 
sis temi ı erc ih 
edilme:.t., hal 
buki su zara rı 
n ın çoğu itfai 
ye teşk il atını n 
çalışmas ınd an 

••P~B"11 kaynaklanmak
tadı r. Sprinkler 
sisteminde ise 
çok az miktar
da su direk t 
o 1 a r a k 
yang ın ı n kay· 
nağ ına s ı k ıl a 
rak su za ra rı 
ıız<ıl lı lmış olur. 
Sprinkler siste
mi yang ı n ı 
kontrol altı nda 
tutarak itfaiye
nin olaya 
müdahale süre

sini en aza indirir. Tarihi binalarda 
yang ın güvenli ğ i ni sağ lamak ve 
yangını çıktığı bölgede kontrol al
tındı\ tutabilmek için sprinkler sis
temi tesis etmek zaru ridir. 

Suyun zarar vereceğ i kesin olan 
alanlarda gazlı söncH.inne sistemleri 
ku ll anı labil i r. Bunlardan: Halon 
1301, renksiz. ve kokusuz bir gazdır 
vt:. yl.izey yang Lnlarında kimyasal 
zincirleme reaksiyonu kırarak yan
gın ı söndiirür. Ha lon 1301 ochıda 
herhangi bir torlu bırakmad ığ ı , ok
s ijeni ortamdan u zaklaş tırmad ı ğ ı , 
temi zli k gerektirmedi ğ i ve bi linen 
herhımgi bir tehli kesi olmadı ğ ı için 
otomatik söndürme sistemlerinde 
diğer gazlara tercih edi lir. 

Karbondioksit, ku ru ki myevi 
toz, yüksek gen le~me l i köpük ve 
d i ğe r söndü rme malzeme le rin in 
kull a.n ıl d ı ğ ı söndürme sistemleri 
müze lerde ve topluma aç ı k tarihi 
binalarda çok sın ı rlı kullanım al<11ı ı 
na sahi ptir. Karbondioksit deşarj l ı 
sistemler genellikle insun bulunan 
mahallerde kullanılm azl ar veHulon 
1211'in insan bu lunan ortamlarda 
kul lanılmas ı kes inlikle yasaktır. 
ÇünkU, insan sağ lığını tehdit eden 
bi r ortam oluşturur. Bunlara ek ola
rak Halon 12 11 , Halan 130 1 ile 
benzer karakteristik lere sahipLİr ve 
her ikisi de ozon tabakasını deldi 
ğinden tavsiye edilmezler. Bu sis
temleri n ku ll <ın ı l clığ ı yerlerde cksını 
emniyet tedbirleri alınmal ı , muıla-

ka deşarj öncesi uyarı sistemleri ile 
destek len melidir. 

Tamir, Bakım ve Res toras
yon: 

Restorasyon çalışmaları csna
sında kullanılan oksiJen ve elektrik 
ark kaynağı çalı şmaları sonucunda 
oluşan ısı ve alev, kıvılcımlar veya 
damlayan s ıvı metal parçal arı en az 
JO metrelik alancla yangın tehl ikesi 
oluşturur. Bu nedenle bu i ş l emlerin 
kolay Luluşan malzemelerin bLıl Lı n
duğu mahal lerde yap ı lmas ına ke
si nli kl e müsaade edilmemelidi r. 
Kap lar, boru h al l <ırı ve kanallar 
mümkllnse su do ldurulmalı , su dol
durulmas ı mümkün değ i l se Kar
bondioks it veya Azot gazı ile dol · 
dumlmal ıdı r. Kaynak i ş lem i s ıra
sı nda yangın battaniyeleri kul lanıl 
malıdı r. Yeterli yangın g üvenl iğ i 
sağl anamayan yerlerde kaynak ye
rine vida, cıvata ve perçinleme ~ek
linde çözümler anınmalıdır. 

Restorasyon ça l ı~ma l arıııcla i ~
çi !erin başında sUrekl i ol arak gli
venl ik e lemanı bulunduru l mal ı ve 
sigarn içmelerine kesinlikle mllsmı
de edilmemelidir. 

Ahşap malzeme ile ça l ışımı s ı 
rasında çı kabilecek yonga ve ıulaş 
gibi kolay yanıcı artık ların ivedil ik
le çalı~ma bölgesinden uzakl aştı rı l 
mı.ıs ı , kullaııılucak malıenıcııi ıı gu
liş igi.lzcl depo lanmasınııı önlenmesi 
gerekir. Kolay yanıc ı malzemenin 
günlük ihtiyaca yetecek miktarı ça
lışnı a yerinde bu lu ncl urulmalt, bii
yUk stoklar nıaha l clcn uzakla gli 
venli ği sa~ l anmış başka yer lerde 
depo lanmal ıdır. Boyama i ~ l enıi sı · 
rasında ye ıcrJi havalandırm a sağ
lanına l ı ateş le ilgi 1 i i ş l e rde n kaçı 
n ı lm al ıdı r . 

Bunlara i l<ıveıen ; yang ın merdi
veni . çık ış i şuret leri , yangın kaçı ~ 
yo l ları ve kaçış yo l larının kesintisiz 
güç kaynağı ile ayclınlaıılımıs ı. pa
ratoner, kapalı devre kamera siste
mi , acil müdahale p lanı ve pt:.rsoncl 
eğitimi vb. gibi önlemlerin de alın-
ması gere~ir. . 

4. SA IT HA.LlM PAŞA YA
L,SI BU ŞARTLARIN NERE

lNDE 
Muhteşem Sail Halim Pap Ya

l ı s ı , Başbakanlık ad ına , (onarım 
için gerekli mlisaadenin alınıp alın
mad ı ğ ı bi le anla~ılamaclan) rcsto
rasyomı alındığ ı nda, yukarıdaki ön
lemlerin hi çbirisi yerine getiri lme
d iğinden bir kahpe k ı vı lcım <ı maruz 
kal ı p , büyük yankı lar uyaıı clınınık 
yandı gitti . Şimd i bu Y<ı l ı'nııı bu 
şartların neres inde olduğun a bi r 
göz atalım : 
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Yukarıda zikredilen önlemlerin 
çoğunun alınmadLğı Sait Halim Pa
şa Yalı 'smda alınm ı s gibi görülen 
önlemlt.:r de matılesef çalı şmaz k()
numda idi. Bunun su~lusu ne tasar
ru f tedbirleri ne de ırnkfinsızl ıkla ı· 
olmayıp sadece "ihmal''dir. 

B ilind i ğ i gibi böyle bir tarihi 
yapıda "olmazsa olmaz!" şart l arın 
dan birisi otomatik algı lama ve oto
matik söndürme sistemidir. Bunlar
d~ırı oto matik a l g ılama sistemi , 
1991 yı lında EEC Yangın Gilvenlik 
Sistem leri firmasına, mevcut tcsi
satdan yararlanmak şartıy l a yapt ı 
rılmı ş tı r. Ancak sistemin bakım ı 
i9in 1992 ve 1993 y ıllarında ilgili 
fırma ile sözle~me.· yapı ld ı~.'.! h. al~e, 
1994 ve 1995 yıllarında bakım sbz· 
leşmelcl'i ycnilcnmcrniş, bozulan ve 
çalışmayan dcdcktörlcrin devreden 
ç ıkarılmas ı tercih edilm i şt i r. 

A lgı lama dedcktörlcri bina içer
sine döşendiği halde, çatı bölgesine 
herhangi bir dedektör çekilmemiş
tir. Bu durumda çatı ve tavan aral ı 
ğ ında meydana gelecek yang ı nda 
durum nas ıl tesbit edilebilecektir? 

Yalı ile en yakın itfaiye istasyo
nu aras ında direkt telefon bağ lantıs ı 
mevcuttur. Ancak , bu bağlant ı bir 
arıza nedeniyle 1994 yılrnda ça lı ş-
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maz hale gelm iş ve dunun 
itfaiye tarafından ilgililere 
iki defa yaz ıl ı ve şifahi ola
rak il etilm iş olduğu halele 
maalesef ilgilenen olma
mıştıı'. 

Bu clurnmda, hiçbir ila
ve önlem alınmadan, bina
nın onanma açılmış olması 
da ayrı bir hata olarak kar
ş ımıza çı kmaktad ır. Bu gii
nc kadar ahşap b i n a l arın 
ç oğ u nda nı cyd <ıırn ge len 
yangınlar bakım ve onanın 
esnasında, halla d ı ~ boyala
rı n ın kazınmas ı s ı ras ı nd<ı 
çıkm ışll r. Olayı Macaristan 
ziy areLi es nas ı nda öğ re nir 
ögrenmez "yangın dış bo
yalar kazınırken mi çıktı ? " 
diye sormuştum. 

Dı ş boya k az ı n ırken, 
yanıcı ve parlayıc ı özellik 
taş ı mayan , kim.Y asa l bir 
çöıücü olan " Nı ı ronı o rs " 
kullan ıld ı ğı ifade edilnı i ~, 
etrafta da ona ai t de liller 
bu lunmuştur. ı sıtı cı kullu
n_ılıp ~ullan~Jıı:ıad.ığ ı , işç,i!~
~ ı ~ s ı g.ara ı yıp ı Q ı;ı ~di g ı , 
ıçılcıı s ıgara ızmantının na
s ıl tavan arasına ve duvur· 
lara sirayet elliği ve yangı 
n ın nas ı l ba~ lam ı ş olabileceğ i ise 
adli inceleme sonucu ortaya ç ıka
caktır. Ancak! 

itfaiyeye ihbarın, 12 kasım pa
zar günü saat l2.2l.'de, ne Yalı ko
ruma polisleri ve ne de çalı şan işçi
ler Larafınclan olmay ıp , 262 50 63 
nolu d ı şarıdan görgü tan ık l arı tara
fından yapılmış olması ibret verici
dir. En yakın itfa iye ekibi 6 dakika 
içersinclç., l 2.27'dc yangın yerine 
varm ış, ancak müdahalede büyük 
7.orluk çeknüştir . Ön cephede yük
sek duvar, arka ve yan cephelerde 
ise _çepe9~v:e iskele ile donatı lm ış 
şckı1dc ı tfaıye araçlarının yaklaş ı 
mına ve mLkfahalesine engel olacak 
konumla karşılaşılm ıştır. 

Bence, bu kadar büyük ihmal ve 
sorumsuzluğLın bir iki işçinin s ırtı 
na yüklenmesi hedef sap tı rmak 
()!ur. Olaya yangın gUvenligi açı sın
dan yak la~ ı lct ığında sorumlular ve 
suçlular daha kolay ve kesin bulLı 
nabilir. 

5. SONUÇ 
Tarihi yapılarda gerek Ameri

kan Standartları NFPA, gerek Av
rup•ı Standart l arı ve gerekse 1992 
yıfından beri uygulanmaya çal ışı lan 
"Yangı ndan Korunma Yönetmeli
ği" çerçevesinde; özel olarak asgmi 
yukarclaki şanların sağlanması gc-
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rekiyor. Gerckıııeyc gerek iyor d~ı . 
bu kadar mı.ıhlc~cm ve ırndide tmihi 
eserlerin buluncıuğu böyle bir yııl ı , 
yukanda özet olarak istenen şa rt la
rın asgarisi bile yerine getirilmeden 
nasıl bakım onanm ve restorasyona 
al ın ab il iyor'? Yangın ç ıkmazsa bi r 
şey yok da, y<ı çıkmsa sorumlusu v0 
suçlusu ki m olacak? .. Bun un ger
çek sebebi ve sorumlusu ne tasarruf 
tedbirleri , ne imkans ızl ıkl ar ve ne 
de ç<ılı~an zava ll ı sigara içen işçi
lerdir. Eğer ilıımet ctetri ise, nemcHi
zııncıhk tır , ihm;Udir , y:ı ngrna 
meydan okumaktır . .H ula.~as ı ; bil
gisizlik ve cehalet tir. 
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Orhan AKYILDIZ 
İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri 

Kobe Depreminin Ardından 

1
7. Ocak. 1995 tarihinde saat 5:46 'da Ja
ponya'nın Hyogo eyaletinde bulunan Awaji 
adas ı yakı nlannda, yüzeyin yaklaşık 20 km 

allında, Richter ö l çeğ ine göre 7.2 ş iddetinde bi r 
deprem o ldu . De premde n, Kansai ve özel likle 
Hanshin eyaletleri ağır bir şekilde hasar gön.ili. Bu 
deprem ş u anda "Hyogo-kc ıı Nanbü Jishi n" veya 
"Güney Hyogo Eyaleti Depremi" alarak ad l andırı l
maktadır. 

Güzel İstanbul'umuzda da olm,ıs ı muntemel bir 
deprem neticesinde nas ıl bir manzara ile karş ı laşa
cağımı zı anlayabilmek için istanbul'dan çok daha 
az bir nüfusa sahip bir şehir olan Kobe'nin yukarı
da bahsedilen deprem sonrnsında ne h.ale geldi~in i 
görmek, anlamak ve Uzerinde düşünmek zorunda
yız. Japonya'da mevcut kamın ve yönetmelikler ge
reği , i nşa edilen bütün bina ların deprem dayanıklL
lığı üzerinde hassasiyetle du rulur ve bina l arın dep
reme dayan ı klı olarak i nşa edilmesine çalış ılır. Şe-

hirde bulunan bütün si temler; su, elekrik ve gaz 
şebeke leri , su depoları , telefon sistemi vb. depre
me dayanıklı olarak inşa ed ilmi ş olmal ı ydı . Dep
remden sonra; şehrin elektrikleri dört saat boyunca 
kesi ldi, şehri besleyen şu şebekes i ve depolar hasar 
gördüğü için şehre su verilemedi, ayrıca gaz şebe
kesi ve telefon hatları da hasar gördü ve ku l lan ıl a

maz hale geldi. Şehir içinden geçen yükseltilmiş 
otoyol çökmüş , yıkılan binalar dolayıs ıy la bir çok 
cadde ve sokaklar da trafiğe kapanmıştı. Bu depre
min ortaya çıkardığı gerçeklerden biri ise; betonar
me binaların depreme karş ı çok daha dayanıklı ol
duklannın düşünülmesine rağmen, birçok betonar
me bina bu depremde yıkılmı şt ı. Bu ise biz.im üze
rinde özellikle durmak zorunda o lduğumuz konula
rın başında gelmeli çünkü Türkiye'de ve istanbul'da 
inşa edilen binaların tamamına yakın bir kısmı be
tonarıne olarak inşa edilmektedir. Hepimizin bildi
ğ i r ibi, bu binaların büyükçe bir çoğunluğu ise ka

------""'"'.!I çak olarak in şa edil
mektedir. Durum bu 
haldeyken bir deprem 
son ras ı istanbu l \ı ıı ne 
hal e geleceğ i ni di.i 
ş linınek bi le in s anı 
ürkütüyor. 

K
obe'de deprem 
sonras ı ç ık a n 

yangın lara bir 
göz atm ak olayın 

ehemmiyetini an lata
caktı r. Sabah saat 
5:46'dan saat 6:00'ya 
kadar 60 ay rı yerde 
birden yang ı n çıktı. 
Bu yant· :ı lara müda
hale etmek durumun
da olan itfaiyeyi çok 
büyük iki problem 
bekliyordu; su temini 
ve ul aşım . Olay gUnü 
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görevde olan bir itfaiyecinin şu sözleri dikkat çeki
cidir, " yangın yerine u laşan arkadaş ları mı z, yan
g ınlara müdahale edemiyor ve çaresizce çırpınıyor

lardı çünkü herşeyiıniz olduğu halde yangı nı sön
dürmek için su yoktu. ". Bu meslektaşım ızın söz
lerini anlayabilmek .için Japonya'daki itfaiye teşki
latlarının su kaynaklarını bilmekte fayda var. Ja
ponya'daki itfaiyeler genellikle su ihtiyaçlarını şe

hir su şebekesine bağl ı olan yang ın hidrantlarınd an 
ve bina l arın i nşa etmekle yükümlü old uğu bina 
yangın suyu depolarından sağlarlar. Deprem sonra
sı bu depolar ve ~chir su şebekesi ha ar gördüğü 
için su temini nde çok büyük zorluklarla karşılaş
mış lardır. Şu anda yetkililer bu problemi çözmek 
için çal ışıyorlar. 

Deprem öncesi şehirde l 12 hastane ve 1363 kli
nik vardı. Depremde 12 hastane ve 259 klinik ta
mamen veya kısmen yıkıldı veya yandı. Dolayıs ıy-

1.a devre dışı kaldı. Diğer hastane ve klinikler ise 
elektrik ve su kesintisi nedeniyle yaralılara gerekli 
müdahaleyi yapmakta zorlarnyortardı. Enkaz al tın
dan çıkarılan yaJ'alılar ilk önce itfaiye istasyonları

na getiriliyor, geçici ilk müdahale burada yapılıyor 
ve bilahare hastanelere sevk ediliyorlardı. Ş imdi 
düşünelim; Böyle bir fe laket olması halinde Istan
bul'daki sağl ı k kurumları bu talebe cevap verebile· 
cek durumda mıdırlar ve yeterli sayıda ambulans 

... Karbondioksitli Yangın 

Söndünne Ciluızları 

... ABC tipi Kuru J(i1nyevi Tozlu 

Yan tın Söııdürnıe Cihazlaı:ı 

- Dıştan I<artuşlu 

- İçten J(artuşlu 

· Sürekli Basınçlı 

... AB tipi Kutu KimyeYi. Toz .. 
\ 

1 BURSAN 

ve eğ.i ti lmiş personele sahip midir? 
fapoııya'da meydana gelen bu depremin ülke 

genelinde ki bilançosu ; 
ı. Ölü ayıs ı ...................................... 5476 
2. Yaralı ayısı .............................. ..... 33189 
3. Yıkı lan ve yanan bina adedi ......... 171481 
4. Maddi kayıp .......... 62.7 milyar ABD Doları 

Kobe şehir merkezi için ise; 
Ölü Sayısı .......... ................................. 3837 
Yaralı sayısı ....................................... 14679 
Tamamen Çöken Bina veya Ev ........ 54949 
Kısmen Çöken Bina veya Ev ............ 31783 
Toplam çıkan merkezi yangın .......... 175 
Toplam Yanan alan (m2) .................. 642456 
Tamamen Yaı1an Bina veya Ev ........ 7119 
Kısmen Yanan Bina veya Ev ............ 331 
* Tamamen yanan veya çöken: Binanın veya 

evin %70'i veya daha fazla bir kısmı yanmış veya 
çökmüş . 

* Kısmen yanan veya çöken: Binanın veya 
evin %20 'si veya daha fazla bir kısm ı yanmış veya 
çökmüş. 

Yukarıdak i tabloyu iyice incelersek olayın kor
kunçluğu anlatmak için burada fazla söze ihtiyaç 
o lmad ı ğ ı ortadadır: Dilnyada oluşan olay l a rı ız

lemek ve der almak temennisiyle. 

'' \ GUVEi'ICESI 

<$>BASSAN 
? 

-~--.... 

..ıl 

; f • l.'\.'T •~, ·' ı 
BURSA SANAYi . . 
iŞLETMELERi A.Ş. 

Merkez: Lltros Yolu No: 4/1 34020 Topkapı • İST . 

Tel : (0.212) 613 15 27-28 Fax: (0.212) 613 20 09 

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA 
Tel: (0.236) 233 24 91-94 Fax: (0.236) 233 24 95 

Bursan bir "Nevzat Fikret Koru Holding" kuru luşudur. 
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uni solunum cihazları , çevre kirl i liğinin, özel- ya dayanık lı , doğal kauçuk veya silikondan imal 
lilde zehirli gazhmn bulunduğu ortamlarda bulunan edi lmelidir. Maske; pozitif basınc ı sayesinde yüzü 
kiş ile rin temiz hava .sol uyabilmesi için geliştirilmiş, sıkıca sarmalıd ı r. 
basınçlı hava ile çalışan cihazlardır. Jnsan sağ lığın ın Ayrıca cihazın bir parças ı olan manometre, görii
önemini göz önünde bulundurursak, giinümüzde ze- şü kolaylaştırabi lmek için fosforlu yapılmalı ve en 
hirli gazların bulunduğu ortamlarda çalışan kiş! lerin az 0-450 bar arasında kalibreli olmal ıdır. 
işini güvenli ve kendi ine zarar gelmeyecek bır şe- Ku llanıcının rahat edebilmesi ve cihazın tümünü 
kilde yapabilmesi için solunum cihazlarının mutlak kolaylık la taşıyabilmesi açısından üretilmiş ol aı~. sı rt 
şeki lde ku llanılması gerekmektedir. plakaları anatomik biJ yapıya sahip olmalıd ı r. . Uıe-

Yangınla mücadele mutlak suretle kullanılması rinde bel li bir ağırlığı taşıd ı ğ ı için hem dayanıklı 
gereken teneffüs cihaz l ar ı hem de hafif bir maJzeıneden 
maalesef ki günümüz Türki; yapılma lı dır ve bunun için en 
ye's i itfaiyeci lik alanında ideal malzeme paslanmaz çe-
yok denecek kadar az kulla- liktiJ. Gövdesi paslanmaz çe-
nılmakta, yetkililerimiz yele- tikten olan sı rt plakas ı , kulla-
ri kadar bu konuya ilgi gös- nıc ıyı rahat ettirebilmek için 
termemekte ve itfaiye erleri- yumuşak poliüretan yerleşti-
miz için kullanımı zor ve ge- rilrnelidir. Sırtl ı ğ tn vücuda 
reksiz bir cihaz olarak gör- takılmasını ve kayış takımı-
ınektedir. Halbuki Avrupa'ya mn ayarlanmasını kolay laştı-
baktığ ı mızda ; her itfaiyeci rabilmek için omuz ve kemer 
erinin kendisine ait bir tenef- kay ışları birleştirilmeli ve ka-
füs cihaz ı bulunmaktadır. yış omuz üzerine yerleştiri l -
Şüphesiz k i alevlerin çıkar- dikten sonra otomatik olarak 
mış olduğu duman ve zehirl i kil itlenebilmc lidi r. Rahatlık 
gazlann bulunduğu kapa l ı açı sından ve koruma sağl a-
ortamlara teneffüs cihazı ile mak üzere kayış larda, omuz 
girmek; hem içeride mahsur üzerinden tampon bulunmalı , 
durumda kalan kişi veya ki- bu tampon nefes hortumu ve 
şilerin daha az zarar görerek L.-----'-=-....:;... _________ __, yüksek bas ın ç hortumunu 
ve daha çabuk bir şek i l d e muhafaza edecek şeki lde dizayn edilmelidir. 
kurtarılmasın ı sağlar, hem de kullan ıcın ın yani itfa- Teneffüs ci hazlarında sırt plakasına bağlı olan 
iye erlerimizin güvenlik içerisinde ve hiç tereddüt bir boru bloğu bulunmaktadı r. Çelik gövdeye yer
etmeden görevlerini ko laylıkla yerine getim1clerine leştirilmiş ve görevi tUp bağlantılarını muhafaza et
ycu·dıme ı olw·. mek olan boru bloğu , tüp bağlantılarını ko laylaştır-

Ôzelli_kle yangınla mücadelede kullanılmak üze- mak üzere esnek olarak yapılmalıdu-. Regülatör ve 
re tasarlanmış olan teneffüs cihazları , her bakımdan uyarı ünites i boru . bloğuna kolayca takılabilmelidir. 
emniyetli, kullanım ı çok kolay, kullan ıcıy ı rahats ız Regülatör ünitesinde bir basınç azaltıcı ile mas-
etmeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. ke bağlantı sı sağlamak için besleme· hortumu bulun-

Genel olarak teneffüs cihazları; sıkıştırılmış ha- maktad ı r. Teneffüs cihazlarında kullanılan bas ınç 
va ile doldurulmuş bir tüp, tüpe bağlı olan bir mas- regülatörü son derece yüksek akış kapasitesine sa
ke, bas ıncı gösteren bir manometre ve bunların hep- 11ip, dengeli piston içeren türden olmalıdır. Yüksek 
sini kolayca taşıyabilmek için iiretilmiş bir s ırt pla- kapasiteye bağlantı lı olarak sabit basınç ile Lüp ba
kasından oluşmaktadır. Teneffüs cihazlarının kapa- s ıricının çok düşük olduğu durumlarda bile maske 
siteleri 6 litre/ 300 bar, kull an ım süreleri ise 50 - 55 içinde pozitif bas inç ve son derece yüksek soluma 
dakika arasındadır. oranı bulunmalıdır. 

Bilindiği lizere maskeler, kul l an ıcıy ı rahats ı z el- Teneffüs cihazlarında uyarı ünitesi oi<uak adlan-
meyecek ve görüşünü engellemeyecek, aşağıya bak- cl.ırdığıınız kısım tüp basıncını azaltarak az miktarda 
mak istediğinde dahi geniş görüş açıs ına sahip ola- sürekli akışı sağl ar. Tüp basıncı önceden belirlen
cak şekilde dizayn edilmelidir. Malzeme olaJak; ıs ı- miş düzeye ulaştığında, regülatör çalışmaya başlar 
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RI OZELLIKLERI 
ve dak ika dakika yakla~ ı k iki l itre sürekli akı~ sağ
layan sesli alarm çalış ır ve alarm sistemi tüp boşa
lıncaya kadar çal ı şmaya devam eder. 

Uy<m ünitesi hangi ulu al standart ya da yönet
meHklerin uygu land ı,ğına bağlı olarak, fark lı derece
lerde ayarlanabi lir. Örneğin ; Avrupa'da EN 137/50-
60 bar tandardı geçerlidir. En 137'ye göre maskeli 
ve tam dolmuş solunum c ihazının l8 Kg'dan ağır 
olmaması gerekmektedir. Ayrıca u lus l.ararası kabu l 
edilen ve tüketim süre ini hesaplamak üzere kulla
nılan yönteme göre, ortalama tüketim süresi dakika
da 40 litredir. 

Komple teneffüs cihazları , müşteri lerin ihtiyaç-

! arına göre tasarlanma lı ; ku rtarma operasyonlan, 
o l ağanUstü durumlar, yangı n l a mücadele ve buna 
benzer tehlikeler içeren durumlarda rahat lıkla kul
lan ılab ilecek şeki lde dizayn edi lmelidir. 

Ersun BENER 
Mak.Yük.Mühendisi 

SOLUNUM SİSTEMLERİNDE EN DOGRU ÇÖZÜM 
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YANICI VE PATLAYICI MADDELERDE 
GÜVENLİK TEKNİGİNE AİT 

BÜYÜKLÜI(LER 
Yrd. Doç.Dr. Selırum NAS ve Prof.Dr. Oğuz BORAT 

İ.T. Ü. Uçak ve Uzay Bilim] ri Fakülte i 

den bir nı.iktur ı ı almuktudıı·l u ı·. [2]. Bıı hulıaı-laş
ma ı sısı önceli! le s ıvtdun ulınınakLudır. Bu sclı ple 
bu haf'lu~an sı vılıı.r giderek soğuınaklu , rlolayısl)'lu 
zaman ilcd edikçe huharhışııı a l1 ı zı dUşmektedll'. T 1:1-
bH çevredeki bir alevin ı9ımaııı vh . Lesirled e buhur
l nşma ima kuvvetle eti ilenrnel tedir. Denge lı a Unde 

Giivenlik tekni if! el 'ğerli rııudde özclli kl -·riııe da
yanan ıı i cul ~kemi , 1 antilulil) bilgile rdir. Bunlaı· 
mutldeye a il fızil sel sabi tlerle ıfadı~ erlilcmcycrı bii
yükHikl<:rdir .. M~ıdrlelerin birlıir.iyle. iljşkisi veya bir 
ıuatldenın bclırli şart l ıırcla tchlıkeli o ı· tum oluş tur
ma ını gös tcrelı iliı'. Bu değerle ri tespi.t iç in teor ik 
ve/vexa deneysel yi:in temler kuJlıı-
nıJahı lil'. Yıınına o lay lurında en be-.-----------.-----------.---------.---, 
Hrleyici rleğ ı: l enlen hidsi yanıcı llakinı olan ıt1ı 
maddenin aımosferdeki dağı lım1 ilt: Kup Çapı Alev Tipi Gt•çişi 
ilgiü olan kanşıın oru nırlır. Di~eri 
maddoleı·in el splozr,on yeten ğınin ı---------+-----------t-----------ı 
kon a ntı·as~on v1:: ' ... tutuşma ı
eaklığın a b~ılığıdır." ık0.5 [m] Lımıiıwr İlt•tinı(komliikMiyon) 

1. KARı;ıTM ORANI 
Karışım oı-arı ı ll avn /Ya l ıt . 

~Il/Y) oı·uıu şe l lind · ele alın mal ta- Luminer vt' İlı•tim (koıulük@iyon) vı• 
d 1 1 O.OS<ck0 .5 [m] T l I l ır. yrıca H ıvı nıatlueler e l U ıın·- iir ıil anıı ı tıı~ıııım (konvı·k~i)oıı) 

luşma , sıv ı zeJTccil li atmosfrr lcrrlc --------------------t---------
ynfo t sisi v , kıı tı }Jurçucıklı atnıo -
fe l'lcrdc ya kıt tozu olal'llk incd en
mektedir . 

d>0.5 [m] 

1. 1 . Ha vn/Y al Jl Oı·ıuu (11/Y) Tul I 2 H avu/Yakıt oı:an ı katı ve s ıv ı 1 O • 
madrl e lc rde (kg/k"l birimli , gaz 
veya buhar l'uzındil<i ırrndtlcle rrl e [ nı3/ın3) bit'imli 
ohıı·ak ifa<lc cdiliı·. Toz httlindcl i katı parLikUleı · ve
ya sıvı zer r ecikler ile yUklii bir ntnıo fenicki Ha
va/Ya l ıl ora nı [m3/I g] , veya Yalıt/Hava orun ı 
[kg/ın3) olurnl helil'lilıııcl tedir. 

Tanı yaıınuı için ge r kli s toikiomctrik k ıın~ım 
onın ıncl a söz konıısu Havu/Yakıt ornnlan unıuğı 
Tublo l 'de \lcr i.LmişLir. Kuyııak LlJ. 

TABLO l. Teoı·i l Lam ya nmada Hnva/Ya kıt 
Oranl a rı . 

llanJ PC'lrol C riiıılrri 

llarn/Kiiıııiir 

llıırnffozııındılr 

l larn/Gıız \'akıt 

11/Y = 13 - I<ı lkµ/kg] 

11/\· = 6 . ı ı ı kw kgJ 

il/\' = 0.8 . 2.9 [ııııı :J, kgl 

11/Y = 9 · 60 [ ııııı :ı, 111113 J 

'l'ablo l 
BuJrnrlu~mı:ı S ı:ıyısı (B ) 
Belirli b.ıı.· ısı sevki oJrnaksızm srvJ.

lann havada .buhaduşmasını hclit·lcmek için bulıar
laş_mıı sayısı kullarulubili r. Buhı:ırlaşımının kaynama 
noklusı altınd a kabul edilmektedir . Yani sözkonusu 
or tam sı caklığında sı vının kısmi huha ı· basıncı doy
ma bas111cından küçüktü!'. Ortaya çıka n dengede tc
şckl UI eden buhar taşınım (1 onveksiyo n) ve yayı
mın (difüzyon) ile srvı )' İi zeyindcn uzaklaşmaktadır. 

ıv ı fazdan buhur faza geçişte molcl üUer çevı"-

Tilrbülanslı l şunıı (rudyııııyon) 

buharlaşma için gerek li l!H H · çev reden ulınun ıs ı 
birhil'ine eşit olJluıktaılır. BiJJı ııssa h afif v1:: uçucu 
sıvılar l uvve tli bir hava akımurn manız l alııı cu çe
kilen ısı sehcltiy'I-· h avarlaki r utubet kup çevresinde 
donmak ta ve 1 IJ'ağı ~ek l inılc tlönüşmcl tedfr. Knp 
içcrisindt: bıı h arlaşıw ıııvtıwı lizeı·ine hir alev mev
eul ise hııhul ı:ışm a hızı icap çap ı mı ve kenar yüksel -
liğinc bağlı olııı a l ı.adır. Kap ça prna a ll'vdcn olun ısı 
~~ç~şinde bakim oları fi ziksel oluylar Tahlo 2'tleki gi
l) ı dıc 

TABLO 2. Bulıarlu şun sıvı bulunun bit: kup üze
riJıdeki alevden ısı "CÇİ~ İ . 

B ·lirli ~arı l aı· aYun<la biı· sıvının bııharl aşmıı lıı 
zıııa etkiyen önemli. tesirler i hııharla~nrn sayıı;ı iç in
de LOJJla ma k nıünll ündüı'. A ı·aşlınl a n sı vnıııı 0 ,5 
rcrn3j ' übil' filtr" 1 ağıdı Uze rine dumln damlu akıtı 
tıp tamamen bııhıırlaşmt!SJ için ~cçt:n (t) zanııuu öJ
çulür. Mukayese sıv ısı olarak dıe lile teı · için benzeı· 
şekilde ( td) zama nı da tayin edili r . füiylccc buhaı·
laşrna sayıs ı B • t/ t,1 olu rnk bıılunur. Diğer bir ifa
dcr,lc ılictileter'c gö ı·e s ı vın.ı.n buharlaşma hızı tespit 
erlılm iş olur , bkz. Tablo 3. 

Buha rlaşma snyıırı n u bavunın nttubcti kuvvetle 
tesir ctınektcdil'. 

TABLO 3. Orı;anik s ıvıların buharlaşma sayıları 
(referans sıvısı dictiletcr 'clir), B • l/ttl. 

H avaya kunşan buhaı· pulluyıct özelJiğe t. ıl t19a
bilir. Kuµ yi.izeyi A [m2) , buharlasun sıvı mil tarı 
ın [kg1 geçen zaman t [s] i ·1:: belirli bit- T( C) Çl.!vre 
sıcukııgmda buhur al ısı 

a...ın. ( 'tl olur. 
''·' m:ıı Mesela A· 75 [cnı2] .lik bir sıvı iist yüzeyi 

hulin ılc 
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Orgunil ıvı B Orgnnik ıvı B 

Dic tile l-e t· 1 ,0 Metil alkol 6 ,3 

Ka .. hon disWfit J ,8 Mcıilc ıill cLoıı 6 ,3 

Metil KJorid l ,H Diok!!un 7,3 

Aseton 2 ,1 n - Dckun 7,5 

Aseı ikasi L ıııuli 1 cslı'r 2,2 Etilalkol 8 ,3 

Ascı iknııit <' I ilc:ı!lt<'r 2,9 n P .. opilall o l 11,1 

llcnzol (henziıı) :1,0 Asetil nsit-ıı-bu tilcstcr 11,8 

Uçuk bcııziııj 3 ,5 Klol'lıenzol ) 2 ,5 

Tı·ik lor 'tilcıı 3 ,8 Aselikııııil-i-nmineı;tcr 1 :1,0 

iıııNril e tilen lcı·olid 4., 1 o-oksilol 13,5 

Asetikasit-i- propilc ter tl.,2 n-Butilnlkol 33 ,0 

Asetikasil-i-ı)ropiJcslcr 6 ,1 DckuHıı 94·,0 

Tolu ol 6 , 1 

1'ablo 3 
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l· !facı· için T• 12,5 ~ocı da C=54,5 fg/m2 mini, 2 As ·Lon içinT• l 2,5 OC d11 G=2l ,7 g/1112 min 
3 Asclorı içinT• 25 o da C- 77 wm2 min 
4 MeLauol içi n T=- 6,3 [ ) du C· u; 

[g/m' min] 
1.3. Hava Deği ş im ayısı (f) 
Kapı , pencere, rlu ar ve h cnze ri elemanlanı sa

hip ohın , (hş hava ile teınası hıılunan hac imlerin gaz 
c;cçiq~enli ~i söz kon nsudur. G<'n Wkle bu lı nva lıaı·e
kc lcıı111 ikı scbelıi vardır. 

l. ıcakhk Farkı : ı cak hava yiU sclir , hoşalnn 
yere soğuk hn va geliı· .. 

2. Basınç Fat"lcı: Özellikle dizgnı· eli isi (dinnıııil 
hnsnıç) il e ha va hir yPnlen girmekte ve başka bir 
yerclon _çıkmaktadı r. 

Bir hacim içerisine b ı nıkıJan gaz veya buhar yo
ğunluk farkı 'elıebi iJe ı ovuıı veya rlöşel'lwyc• dognı 
yuyılnı uktadıı-. Bu f:snada çcvı-ed 1 i havu hareke tle
ri ve clli'üzyon (yayınımı) gaz-hava kılt'ış ıııu oluşmak
taclıı:. 

Den ey: Yiil sel li~i 2 ,7 [ın] , tabu n a l ımı 9x5 [m2] 
ve T · 19 [OCl olaıı IJir odanm bÜnınına 2,5 fkgl f' ti
lasetat ve 2",S (kğ) bııtilasl'lut kanşınıı rlördilm ii s
tiir. Odada p<'nccn• yok tıı r ve ~ok n:ı: havu hare
k eti mcvcuttııı-. ıvı 25 (ınin ) içrnde bıılı a daşıııış tı ı'. 
Tatıaıı ın 0 ,31 ın] Uze rincicki h ır ta lıakada patl ayıc ı 
buhar-h ava 1rnrı ş ıııu ol ıı şmaktadır . Tnhandaıı 1 
(ınl yii l seklikte buharın a:ı: mil tanla i :ı: i nc nıstJan
nıa1ctad ıı-. 30 (min ] souru hafif ha reketi ile buh ur 
l~~lti.in odaya ynyılmaktadır. Odan m 12 L, 5 [m~] 
hık lıa emınc yayılan im buharların havudakı 
konsanLra syonn; 

p = JJl_ = = 0,041 [kg/m3] = 41 [gfm31 
Vo l21,5 

o lur. 
Hu değer her iki huharın huvnclaki alt tıı tuş ıııa sı
ııınııııı nşar.. ı sınrladıı· . Tuhlo 4 'e göre c tilıı selatııı 
tutuşma ara'lığı 75-420 [ı;/m3J , bulilmıelutın tutuş
ma urn l ığı 11 5- 5 10 (p/11131 rlıi!" Gü~·Uld~iğii .~ibi ~ I 
[wın3 I hıın l a rııı a şa"ı s ı ncla h ... rlcgcrd ır.Dwl' ı· Lıu· 
ı(adc Do ili 25 (min]~çinde patlama tehli kc:RF ıuev
nı l iken , 30 [nı iıı ] sonra hıı tdılike uza lmaktu 
vcytı kalmaktadır . 

lrl.ea l bir 1 anşmu kahuHi a lt ınrln ve buva clt·ği~iıı ı 
sayı s ı (f) gihi bir hiiyüklüği.in kullıın ıJnuıs ı ilr bir tıa
~:im . içerisindeki hnvaytı yahanc:ı .. hfr ga~ı.n_kıı_nşması 
ılC' 1 onsuntı·a yo nu n zaınaau gorc' dcgı ş ımı lıcs ap 
ecl i lebili r . 

H ava değişim sayıs ı (f) biı· oda içerisinde mevcut 
oln n hava ·hacminin bir zurfında taze bava hacmi 
ile rleği ş tiğiıı i gösteren hir Lıi.iyi.ikliil Liie. 

f =~ (__rn]_' 
Vo m 3 .hl 

Bııı·ada vt [ m3/h] taze lıavunın hacim el d cbi-
·idir . 

Eğnr (f) huva değişiı.n sayısına şahip V 0 lı n<·min
deki hir odaya h i ı · honıduıı veya başka bfr kay 

naktan Vs [ m3 / h] delıisinde gaz veya hu har 

sı zmaktadu-. tJh l saat sonı·o oda havasındaki gazın 
hucimscl ke ri l'iesapl an ulıi lir . 

Ys- vB . [1- expfVo+Va·t)] 
fVo+VB Vo 

<'ya hut y13 hucimscl kesl"ine uhışına :ı:amuııı : 

t = - Vo_ 
fVo+Vs 

Eğer V 8 << ·vt lseV t= fVo yanında ihma l 

edilebi lir . Röylece busitl>şfüi lmiş fol'miillcl·; 

v 
Ya = - 8 [ 1 - exp ( - f t) J 

f Vo 

t = .l · ln [ 1 ~_o. ) Ys 
f Vs 

hn lunur. 

Vt= f \:l' 
V o 

YB 
t 

._eki l 2. Jla va d ğişimine ohip bir oduya s ızun 
ga:ı: veya bulıuı·ın 1 orısan t.rnsyo ıı deği şimine ııit fi
zi 1 ııcl ııı oclel. 

U:ı:u.n Jıir zuman soııru (t~oo) : : 

Y -~ B - . 
f Vo+Vs· 

olur. Eğcw V B << V c.= f \3 İR<' yaklıış ı lc olarak 

V Vo YB = - B =.;...J:i.. 
fVo vt 

bulunur. 
Ciivcnlil tedbiri açı. u1dan buhar 1 uçağı ilılimali 

olun orta mlarda Lahii h a va değiR inıj yeterli ka l ınaıı:sa 
vaııtilatiir ile cebri hava Sl'vlci. ııa'ğl aıı mnlırlıı-. 

2. EKSPLOZYON YETE EGiNİN ~ON
SA~TUA,ŞYON VE TUTUŞMA ICAKUGINA 
RAGLILTGl 

Reaksiyoıı hızı , 1 oıısnn lnısyon ve sıcuklığu lıağlı
dıı·. r=f(C,T ) 

J ıııı·ı 2.1,. Tutnşmn ınıl'laı·ı! Alt Tutuşma 
(ATS)-Ust Tutuşma Suuı·.ı (UT ) 

Bır yalcı ı -hava kat-:ışımı hc ı' lınngi bir rl ış kaynak 
ile: ıutuştı.ınılıınca ortaya Çikun a levin ilel'lcmc hızı 
yakıt/havıı ?rnnına bağlıclıı-. Belirli IJi ı· ka rı~ u~ı ora
nında maksınııım o lun a lev luzı bu noktamıı ıkı tunı
fı nda uzalmalct.ad.u·. Karışııu<la t.,ak8i.yonun iledl'ye
mediği yakıtın az olduğu sınıra "alt tutuşma sının" , 
yııkıLın çok olrlugu snura "üst tutıı şma ·ının" adı ve
r ilmckteclir, Tahıo 1 , Kaynak (1). 
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AlL-Üst 'J\ıtuşmu Snul'lar1 
Yaıuc1 Madde Formül 

Hacimsel [ % ] Konsantra ·yon[g/m~] 

Hirlrojeıı H2 ıt,0-75 ,6 3-64 

Amoııyıık NH~ 15,0-28,0 ] 05-200 

Hidrojen Siilflh- II2S 4 ,:J-4,5 ,5 60-650 

Kı:u:boıı Sülfiir c 2 1,0-60,0 30-1900 

Kudwıı Monok8il co J :.! ,5-74.,5 145-870 

l\fotun CfLı 5,0-15,0 33-100 

TABLO 4. p2 l [ntml v<· 1'· 20 l C] şnrtlnrmda huvudn gnz ve huhnrlru·uı lulu§nın ımrlar1, Knyuak [lJ. 

Metil alkol CH4.0 5,5-40,0 73-530 

Etan C2H6 3,0-15,5 37-195 

Etil a lkol C2H60 3 ,0-15,5 37-195 

Etil n C2II4, 2,7-34·,0 31-390 

Asetalclehit C2H4,0 4·,0-57,0 73-1040 

Asclilen C2H2 2,3-80,0 25-880 

Propun C3H8 2 ,1-9,5 39-.180 

i-Pı·öpilalkol C3H30 2,0-12,0 50-300 

Propilen C3H6 2,0-11, 7 35-210 

Ase ton C3H60 2 ,5-13,0 60-310 

ıı-Bütan C4,II10 1,5-8 ,5 37-210 

Etil ase lal C4H302 2 ,1-11,5 75-420 

i-Penlan C5H12 1,3-7,6 38-230 

i-llekzan C5H14. 1,0-7 ,4· 35-265 

i-Butil ase tat C5H1202 2,4-10,5 115-510 

i-Heptan c ..,.1116 1,0-6,7 40-290 

i-Oktan C3Huı 1,0-6,0 45-290 
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Tutıı smn mırı için genellik] ' p• l [ alnı] 1'=20 [ 

O ) şurtlarınclok i h ovn ııeçilm ktedir. a l ıt-b avu , 
homojen bir karışım ola rak hazırlanmo.l düşey bfr 
kon umda l i hir borııya 1 onulmaktadn·. K.arışıııuıı 
terkibinin bozıı lmnmnııı için horu patlayrn co açı l an 
veya yırlı l ıuı nı <~ınhrnn ile knpaulır . Bom veya ka
bın boyutu cidaı· e tkileri olmayacak kad a r büyük 
seçihnclid ir. Enerjis i yeterli bir kmlcım ile a teşleme 
yapılıp ulcvin ilcd cyip ilerlemediği d en eysel olaral 
tayin celi l mckteıJ ir . 

Buhar husmcı 20 fOCJ da clii siik sıvıların tııtıışmı1 
sınırları dalıu yüksek sıcakltkta uıyin cdiJi r . Bıınıın 
için yo l ıL ilindit-ik diişey biı· kap içerisinde konıı l ıır 
ve is ten n sıca klıkta tutuJııL Yakıtın içeris inde aynı 
Rıc:oklıkta hava sevkecliliı·. Yakıt yii.zeyindeki kı vı l 
cım ile tutuşrnaııın oluµ olımıclığı 1 ontrol edilir. 

IJozı madc.klc rin üs t sınırları % 100 olarnk bu
lıınmn l ırlll" . Mesela ctilcaoksil ve nıetiJııilrİL] 1 atın] 
ve 20 [ O ] şurtlu nndu hava ile kan~ınad aıı f;:encrı 

kerıcl i rıe rea ksiyon "Östeı·ip pn tlmna 1 tudırlaı-. Aseti
l l'n gilıi bazı mıtdde~er İsi' baıı ın çla rı A rlınctı pusltın
nıaktadıı·.la r. 

2.2. Kuışım- ıcaklığı - Bnşlangı ç ıcaklığı 
(To2 

l\ı~unıa suııdanna 1 unşınıın To hos lnngıç sıcak-
lığı Lesı r · ı nı e 1 tetl ir. ' 

Bcn7.cı· şckiJdc başlangı_ı,: lrnsu11:ı d ıı Lu tıışnıa sı
n ıı·l a ı·ını e li ilenı cktc<lir. llasınç artın c:n tuwşma 
nrohğı ~nişfom ·ktcdir. 

l i\YNAl LAR 
1.. Borat ; O. , Balcı , M. ve ürme n , A. , Yanma 

(Aeroı ermokiınyn) Bilgisi, 'T'cl nik Eğitim Vakfı Ya
y ı ııl a rı , o.4, Ankııı·a, 1992. 

2. Ava llone, E .. , a nd 13tıurrı c i s t eı- H l , T ., 
Mark'ıı tanrltırfl Handhool f'or Mcclıunica l 

Enırin ens,, 9th E <liti o n , McCrııw-Ilill .Book 
Compan y, N.Y.,, 1986. 

TABI~O S. Tutuşuuı suııı·hırnun başlangıç sıcuklığıııu bağlılığı. 

Buşlamnç 
Yukıt-Hava Kar1şınu Tutuşma undan (hacimc ) 

·ıcakhğı To !0cJ 
% 112 %CO % CH4. 

17 9,4·-71,5 16,3-70,0 6 ,3-12 ,9 

50 9,2 - - - -

100 R,8 -73,5 14·,8-71 ,5 5,95-13, 7 

200 7,9-76,0 13,5-73,0 5,5-14.,6 

300 7,1-79,0 - - - -

4.00 6,3-81 ,5 l L,4·-77 ,5 4,8-16,6 

Küçük Çocukları Evde Yanlız 
Bırakmayın 

Çocukların kibrit ve benzeri yanıcı maddelerle 
oynamasına izin vermeyin ! 

Tüpgazlarınızı ve tüpgazla çalışan aletlerinizi sızıntılara 
karşı sik sık kontrol ediniz ! 
Bacasız şofben kullanmayınız ! 

Piknik tüplerinizi, geniş tabanlı mutfak gereçlerini 
ısıtmak için kullanmayınız! 
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Bir grubumuz 

Saadettin SEBAH 
Bakırköy Bölge 

Grup Amiri 

Bakırköy 

m ak ıı·köy Bölge Grup Amir
';,D l i ği nin h i ımeL binası Velie

fendi koşuyolu üzerinde Derby fub
ı·ikası bic isi ~i11dc takriben 4 dönüm 
civarınd<ı 'bir aland<l kurulu bulun
makta olup, Bakırköy, Zeytinburnu, 
Avc ılar, Güngören Belediyeleri s ı 
nırlarının tamamını, KüçUkçekmece 
ve Bahçelievler Belediyesi sınırl arı
nın da büyük bir bölümünü kapsa
yan bir aJana hizmet vermektedir. 

Bak ı rköy Grubu İstanbul İtfai 
yesinin ilk kunılan grup larından bi
ridir. Bölgemiz dahilinde ahşap ve 
bo~ metruk binalar bulunmaktadır. 
Ayrıca Türkiye teksti l sektörünün 
can daman olan Merter Keresteciler 
Sitesi ve Yeş i lköy bölges indek i 
ytiksck ı rt ifa lı otellerin bu l unmas ı 
grubu ıı uzun yang ın yükünU arıı r
m ıı t ı ı'. Y ıl da orta l oıma 2000 ile 
22u0 civannda yangın o layı ve su 
tahliyesi yap•ın grubumuz Zeytin
burnu, Avc ılm ve yeni in~oı edilerek 
araç yönünden modern hale getiri -

len Yeş i l köy Müfrezesi ile birlikte 
ha l kı mı za hi zmet vermektedir. 
Grup bünyesinde toplam işçi ve me
mur olarak 185 personel görev yap
maktadır. 

Grup binas ı dahilinde oto garnjt, 
yemekhane, mutfak, dinlenme salo-

ALO-ll10 

Ceyhun 
T.KARAKUŞ 
Bakırköy Grup 
Amir Yardımcısı 

mı , santral , mescit, Grup Amiri ve 
Grup Amir Muavin i odası , yazıha
ne, sendika odası ve açı k voleybol 
sahası mevcuttur. Grup ve rnüfreze
l c ı· i m i ı de 12 yangınc ı araç ve 2 
servis aracı i le 24 saat hizmet ver
mektedir. 
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iTFAiYE ARAÇLARI 
Günümüz İtfaiyesinde İtfaiye araçları, kullanılma 

amaçlarımı göre a l tı gruba ayrılmaktadırlar. 
l. Söndürme Araçları 
2. Yüksekten Kurtarma Araçları 
3. Malzeme ve Gereç Arabası 
4. Hortum Arabası 
5. Şağlı~ Anıçla rı 
6. Ozel f tfaiye araçları 
Bu araç la ra yandak i şemada görüldüğü gibi 

kendi ara larında sınıtlanı ayrılır. Her araç kendi 
grubunda ayrıntıları ve özellikleri bakımından ince
lenecektir. 

İMDAT KILAVUZ (SÖNDÜRME 
GRlJBU) ARACI 

lmdat a racı yangına tak ımın 
önünde giden, motor gücü en az 90 
DIN PS olan, 1+8 kişi taşıyan, üze
rinde itfaiyecilerin kullanacağı mal- lllıılm!r=fı 
7.e meler bulunan, aracın önünde 
motorun volanından veya arkasın
da şanzumanın PTO'sundan ta hrik
li 8 barda 2400 litre/dakika su ve
rebilen pompası ve üzerinde su tan
kı olmayan bi r araçtır. 

Bu aracın görevi personelin ~an
gın yerine gitmesini, yangın yerınde 
k ulla nılacak gerekli ma lzemeyi 
ind ird ik te n sonra ya ngının 
boyutuna göre yangına suyun sevki 

ni sağlamaktır. Araç üzerinde bulunan ımı lzeme 
ve gereçler aşağıda 9 grupta toplanm ıştır. 

1. Grup Koruyucu Elbise ve Konıyucu Malzeme
ler (ı s ı koruyucu başl ıkl a ı· , sı kı ştırılmış hava tenefüs ci
hazları vs.) 

2. Grup Söndürme Gereçleri: 
(Hava pompa, köpUk karıştırıcı , köpUk lans, köptik 

konsantrcsı,b idonda kuru kimyevi yang ın söndürücü vs.) 
3. Grup Hortum Armatör ve Avadanlıkları 
(B ve C cipi busınç hortumları emiş (ala) vakum hor

ttıınu emiş baş ltğ ı, emiş başlığı koruyucusu, toplama 
parças ı (rediksıyon , aynciJ AB-BC geçiş parçaları {adap
törler) dirsek eğrisi rekor anahtarları vs. 

4. Grup Kurlarına Gereçleri 
(Kurtarma ve Atlama Çadır ı , sürgülü merdiven, 

menteşel i merdiven, geçme.merdiven, kurtarma ipi vs.) 
S. Grup Aydınlatma, l kaz ve Haberleşme Gereç-

ı---ır.ı:"ll'="l-::;:r--,-------.:------::--:------=.--~.,.,.-ı::ı:----, teri (El projektörü, Üçgen ikaz, 
ikaz flamas ı , konuşma gereçleri 
vs. 
6. Grup ağlık ve Canlandır
ma Gereçleri (Standart hasta ta
şıma sedyesi, sağl ık çantası, has-
ta battanıyc i.) . 
7. Gruı> Motorlu ve El lşi Alet
ler 
(Hidrolik kriko, kilit halkası, çe
lik halat, kanca hareket kal aslan, 
tek.ne.) .. 
8. Grup El Aletleri ve Olçü Ge
reçler i 
(Kırıcı aletler, takım contası , it
faiye balt~sı k ııma küreği vs.) 
9. Gru p Ozel Gereçler 
(Bidon, çekme hulall, oksijen ga
zı, hortumu takı m, yedek teker
lek, kriko, toko2. vs.) 
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iTFAiYE ARAÇLARININ SINIFLANDIRILMASI 

1 1 1 1 1 1 

SÖNDÜRME YÜKSEKTE~ KURTAR\1A '.\1ALZF..\1E VE GEREÇ SAGUK ARAÇLARI 
ÖZEL İTFAİYE 

HORTUM ARABASI ARAÇLAR! ARAÇLARJ ARABASI ARAÇLARI 

1 1 1 1 
1 

[~1DAT KM VUZ SEPETLİ MERDİVEN .\'IALZ.E.\1E ARABASI 
HASTA TAŞlMA VE 

(SÔXDÜRME GRUBUARACI) ARACI KURT ARMA ARABASI VİNÇ ARABASI 

1 1 1 1 1 
MOTOPO:vlP TAŞrMA SEPETSİZ MERDİVEN MALZEME ARABASI BÜYÜK HACİMÜ HASTA 

VİNÇLİ MALZEME 
ARACI ARACI YAG TAŞntA ARABASI 

ARABASI 

1 1 1 1 1 

BACA SÔl\DÜRME SEPETLi MAFSALU 
GEREÇ ARABASI İLK YARDIM ARABASI 

KOMlIT AN ARABASI 
(f A1'1KU SÖNDÜR-'lE ARAO ) (SNORKEL) ARACI (AMİR) 

1 1 1 1 1 
ÇQK _\IAKSATLJ SEPETLİ TEWKOPİK 

(KlfRU Kİ~1YEVİ VE TAl'\KLI ARAÇ GEREÇ ARABASl YAG DOKTOR ARABASI KOMlffA ARACI 
SÖ~DÜRME: ARACI) 

1 1 1 1 
KURU KL\'1.YEVİ GEREÇ ARABASI 

ÖZEL SAGLIK ARACI 
SÖNDÜRME ARACI TENEFFÜS CİHAZİ TAKIM ARACI 

1 
1 

1 GEREÇ ARABASI RADYO· 
SU İKMAL 

ÖZEL SÖNDÜRME A.RACI 
AKTiFTEN KORUNMA 

ARAÇ REMÖRK'U 
1 

GEREÇ ARABASLSUDAN 
KURTARMA 

> 
~ 
o 

1 

~ 
~ 
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Savaş AY Ne Yapmak istiyor? 

16
Kasım 1995 günü A Takımı yapımcısı 
Sayın Savaş AY wrafından yapılan ve 
arv'de yalınlanan hir programda; Ar-

navurköy'de çıkan bır yan/?111 ile.Saiı l/aljm faş~ 
Yalı yangını mukayese edılerek l stanbul ıtfaıyesı
nill; bölgeye, şrılııslara ve ortama göre hareket et
tiğil~eklmde yanlış bir imaj oluşturulmak istenmiş
rir. lalbuki Sayın Sava~ AY da gayet iyi bilmekte
dir ki, itfaiye Teşkilatı }ıiç kimsenin; bölgesel ko
numu, milliyeti, dini i11ancı ve siyasi görüşüne 
bakmaksızın hizmet veren güzide bir kumlı.ışrur. 

Teşkilatımız büyük inıkansızlıklara ra~men bu 
il kelerinden taviz vermeksizin hizmetine devam er
mektedir. Bır itfaiyeci olarak kimseye ayrı muame
le yapmamız l·özkonusu olmadığı gibi, kimseye kız
mak ve öc almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Bize 
sopayla saldırana zeytin dalı uzatmak en büyük şi· 
arımızdır. Buna en hüyiik delilimiz; yine Sayın Sa
vaş AY'111 Levent Levazım Sitesi yangını dolayısıyla 

itfaiyeyi ıiv sayın Müdürii'nü hedef atarak, haksız 
ve m.esnedsiz (daha sonra Savcılık kanalıyla da 
tescil edilen) yay111larıyla galeyana getirilen biıı
lel'Ce insanın günleffe telefon ve faks tacizlerine 
maruz kaldığımız halde, atv merkezi sel felaketine 
uğradığında ilk imdada koşan ve ellerindeki tüm 
imkanları seferber eden yiııe biz itfaiyecilerin ol
masıdır. 

S
ayın Savaş AY ilgili programda olayı ya
kından bildiği halde hedef saptırarak itfai
yeyi taraf tutucu göstermek gibi bir zaafa 

cliişiirmiiştür. Olaya katılan elemanlarımızın olayla 
ilgili açıklaması ilişikte surıulmuşt11r. Ayw açıkla
ma atv Haber Merkezi ve A Takımı program ya
pımcılarından istendiği halde, tarafm yayınc:ı lık 
ve objekııf haberciliği ilke edindiğini ıfade eden il
gililerden maalesef bir ses çıkmamıştır. 

AÇIKLAMA 

J 6
Kasım 1995 tarihinde A Takı'hıı Yap ımc ıs ı Sayın 
Savaş Ay ıurafından yapı l an ve aıv'de yayınl<u1un 
program içeriğinde Arnavuıköy Yangını ile S~it Ha· 

l inı Paşa Yalı Yangının ı n nıukııyesesi yapı lmış ol up. itfaiye 
Müdürlüğünün muhite, bölgeye, şahısl~ra ve ort:aına göre 
hareket ettiği iddia edilmiştir. Halbuki, Jtfı:ıiyc Müdürlüğü
nün kuruluş amacında in anların milliyeti , dini, siyasi gö
rüşii ne olursa olsun, afetle kur~ı kı:rşıya kuldıkları za-
11111 11 aynı şekilde clııvrı:ınmnk ilkesi vardır. 

Bir yangın vukuuııda olaya olumsuz yönden eıki eden 
faktörlerin başında geç ihbar. trafik yoğunluğu, yol, cadde ve 
sokakların durumu gelmektedir. · 

Aırıavutköy Yangın ı , 3 1.10. 1995 Sal ı günü, Saat 18.31 'de 
tnıfiğin en yoğun olduğu saate isabet etmektedir. 18.3 J 'de ih
barı alan Beşiktaş ttraiye istasyonu olay yerine 5 araç, 16 per- . 
soncl ile hareket etmiş olup, 7 dak ika sonra olay yerine inti
kal etmiştir. Yang ı n Am irinin ilk tesbitlerindc bölgenin tama
men ahşap ev olması , sokakların dar olmas ı , sokaklara park 
eden araçların geçişi engellemesi, su rezervlerinin yeterli dü
zeyde olmaması. yangının.yayılma riskinin görülmesi üzerine 
yardım istem i~ ve derhal lı faiye Komuta Merkezinin koordi
natörl U~ünde Beyoğ l u Grubu 6 uraç, 20 personel, lstinye 
Grubu 4 anıç, 14 personel, Fatih Grubu dıı takım halinde olay 
yerine sevk edilıııiş. Beyoğlu itfıı iye Ekipleri l 8.44'de, lsLin
ye lıraiye Ekipleri l 8.57'de olay· yerine intikal etmiş, müşte· 
rek yapılan etkili ve düzenli çalışmayla tamamen ahşap olan 
bölgede 1 saatl ik zaman içinde yangın kontrol altı mı alınmış, 
Fatih'ten gelen itfaiye Ekibi gerek kalmad ığı gerekçesiyle Be· 
şiktuş Mcydanı'ndan Gruba geri gönderilm iştir. . 

O 
laya katılan Beşiktaş, Beyoğlu , lst inye Iıfai ye 
Ekipleri yangı n ııınıamen kontrol altına alındıktan 
sonnı dıı müşterek so~uıma ve enkaz arası çalış-

malarını sürdümıüştür, fazla ekipler kademeli olarak geri çe
ki lm iş, yangın ın hiç bir riskinin kalmadığı görülmesi lizerine 
ele Beşiktaş Grubu Saaı 22.30'da olay yerinden nyn lmışıır. 
Yaııg ııı yliklintın bu kadar riskli ve bilylik olduğu bölgede 
yangının çevreye yayılmasının ön lenmiş olması gerek lıa l kı
m ı L.dan, gerekse it faiye personelinden hiç kimsenin kazaya 
uğramamış olması da çok önemli olarak değerlendirilmelidir. 

Yukarıda detayl arıyla anlatılan Arnavutköy Yang ınına 
emsal gönerilmek istenilen Sait Halim Paşa Yangınında ise: 

Yangın 12. 11.1 995 Pazar gUnli. Saat 12.2 1'de ihbar edil
miş, Saat 12.22'de l stiııy e itfa iye Grubu hareket ederek 
l 2.27'de olay yel'ine intikal et nıi~ ve ınlidahalcye başlanılm ış
tı r. Müdahale imkanlarını n sı nırlı olduğu ve şiddetl i rüzgarın 
etkisiyle bUyUyerek devam ed.en.bu _Yangı na yard ım istenm~si 
üzerine Sarıyer, Beyoğlu , Fat ıh ltfnıye Grnpları Takım halın· 
de, Beşikıaş ve Bakırköy Gruplarından du Merdiven Araçl arı 
olay yerine sevk edilmişti r. 

Yapılan müşterek çalışımı neıiccs iııde yangın 14.30 s ıra
larında kontrol altına alınmış ve daha sonra binanın bağdadi 
yapıda tamamen ahşap ol mas ından do layı soğutma, enkaz 
kaldımıa ve eşya kurıarma çalışmas ı devam etmiş. enkaz. ara· 
sı bir ateşin tekrar yangına sebebiyet verme ihtimalinin düşü
ni.ilmesi tiz.erine, erıesi gün Saat 07.00'ıı kııdıır yeterli ekip ile 
yangın yerinin emniyeti sağlanmışıı r. 

Aslında her yangın ın kendine has ıakıik ve stratejisi ol· 
ması gayeı tabiidir. Bu aç ıdan yangınlar birbirleriyle aynı 
şartlarda mukayese edilemezler. iki yangın olay ına bu açıdan 
bakıldığı nda taktik ve stratej ileri ayrı olmakla beraber, Sait 
Halim Pa şa Ya l ıs ı yangın ı ile /\rııavuıköy Yangınına 
gösteri len ihtimam ayn ı düzeydedir. 

Yayında iddia ed ildiği gibi biz., İtfaiye Kurumu olarak 
yangınlarda herhangi bir özellik aramıyor, mal sahibine ve 
ekonomik durumuna göre de müdahale şanları oluşrnrmuyo
ruz. Kaldı ki. Saiı Halim Paşa Yalısı kimsenin özel mUlkiye
ıinde olmayıp milletin orıak malıdır. 

Bu ve benzeri yayın ve yıtkl aşımlar kuruluş amacı can ve 
mııl kurtarmak olan ve b.u hususta kendi hayatlımnı bile çe
kinmeden feda edebi len ltfaiye Personelinin ça lışma şevki ni 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Y!
karıda anlatılan hususların tarafınızdan yeniden de

~erlendirilmesi. hizmetin ve verimin arttırılması yö-
1Undeki her tUrlü uyarıya açık olacağımızın da bilin-

mesi, yı lların ihmaliyle teknik açıdan çok zayır duruma dUşU
rülmüş itfaiyemizin tek dayanağı durumuna gelen personeli
mizin özveri ve cesaret gibi moral değerlerini kırıcı 
yayınlardan sııkı~ılmıısı gere~tiğin( kamuı:ıyu .. vicd.~nı~1a 
sunuyoruz. ISTANBUL ITf<'A lYE MUDURLUG 
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• c) İı fn iyeci urkiye Büyükşehir itfaiye Af ü- persone li n 
, · J l A k lt-1'. ölüm veya dürlerınin . top antısı n ara (J a- cırnlanınıı-

iye Müdürlüğünün organizasyonu, ~~1?1:1 ka~·r~ 
._, gonası , f ı . ADS Limited Şirketinin sponsorlugu faiye araçıa-

ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü- Kı~~1~0 sig~ı~ 
nün mutabakatları ile 6-8 Aralık ~~~ı1c~l r ıı~ı~~ 
1995 tarihleri arasında Ankara 1~; ti r i ıme~ i -

MERSİN OTEL 'de yapılmıştır. ~~.~~t~~~Tık~~ 
Öncelikle 23-25 Mayıs ı 995 ı arih le

rinde yapılım Tltrkiyc BUyUkşelıir lı l'a
iye MUdOrleri 2. ıopl aıı ıısında alınan ka
rarlar gözden ge~irilın iş, yapı l anl ar ko
nuşulmuş ve aşag·ıdaki karnrlar al ı nm ış
lır ; 

ı. İtfaiyeciliğin Eğitimi ile ilgili ge
lişmeleri: 

Ankara ve tzıııi ı Büylikşehir ILfµi ye 
Müdürlerinin yürütmekte oldukl arı itfa
iye Meslek Yliksek Okul u açılış ça lış
mal arı n ın somıçl andınlnıas ına ve d i ğer 
i llcı·deki çalışmalar için örıderl ik ve teş
vik edilmesine, Anadolu it faiye Meslek 
Lisesinin açılması için yenic!e~ ,giri~iın
dc bulunmak üzere Ankara ltl aı ye Mtı
dürl liğUne veri len yetkinin devam eınıe· 
siııe, . 

2. itfaiye Personelinin Problemle
ri: 
. a) Uzun vadede İı faiye personelinin 
llfaiye Teknik Hizmetler Sını fına. halen 
mevcut İt fa iye erlerinin Yardımcı Hiz
metler S ın ıfından Genel İdari Hizmetler 
Sını fına geçirilmesine, 

b) Yıpranma tazminatı olarak, her 
dört yıl için bir y ıl İtfaixcci lerc fii li ve 
itibari hizmet zammı verı lmesiııe, 
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disilJlin konu
l arı n ı içeren vç: tüm l.ı fa iyeci eri kapsa
yacak şek i lde ltf'aiye Jç Hizmcı Mevzu
atı (kanun yada yönetmelik) çıkarı lması
na, 

e) İtfa iye teşkilat mensupl arı na tek 
tip kimlik kart ı verilerek hizmet bi rl iğ i· 
n ııı sa~ltı,n\mısına, . . .. .• 

t) ll f'ıııyc ı eşkıllerın<lc ıkı l ı ~e mey
dan veri l ıııenıesi için mevcu ı ı şç i lcrı n 
sıat~i lerinin 657 say ı lı kanuna ba,Çt l ı Ge
nci Jdari Hizmetlere dönUştürU lınesine, 

g) Fazla mesai ödemelerinin beli rli 
bir sı:.ıtUye bagıanması amacıyla bir ça
l ışma yapı l masına, tesbit edilen oran ın 
Belediye meclis lerinden geçirilirken. en 
yüksek devleı memuru n. 1aaşınLn asgari 
% 25'i ve azami % 50'sinin baz al ınma
sı na, halen alın an mesai 'ye yapı lacıık 
zammın o y ı lın enfl asyon oranı dikkate 
almara~ hesaplanması na, 

J. itfaiye Müdürlükleri Statüsü: 
itfa iye MUdU r l U kleri ııin özellik le 

130yllkşchirlerde Daire Başkanl ı k l ar ına 
dönUştOrOlere k . doğrudan Başkanlığa 
bağlanırnlSlna, 

4. Rütbe, Kıyafet ve Semboller: 
Ortak ttfaiye sembolUnUn oluşturul

ması için çal ışma yapılmas ı na, 
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S. İtfııiyc Vakfı ve Birlik Çulışmıı· 
l:ırı: 

a.) 1ı faiyec il er . Bi r l i ğ i n in kurulması 
için lsıanbu l eski l rfaiye Mlldtlrll Sayı n 
Meıin DEMiR'e yetk~ veı'İlı)ıesine, orıak 
çalışma için fsıaııbul itfaiye MUdUrl Uğu
nlln görevlendirilmesine, 

b) Vak ıf için Mütevell i Heyete, tôp· 
lanııya katıl an itfaiye MUdUrlcrinin al ın
masına, kuruluş çal ışma ların ı n k ı sa su
rede rnmnmlannıus ı ııa , 

6. Tmıır ve Yııngındıın Korunma 
Yiin_etmeliği: 

Imar ve yangın.dan korunma yöııc ı
mcligi konusunoa l ç i ~ le ı·i Bakan lığı ile 
temasa geçilerek, TUrkiye'yi kapsayacak 
genel bir yöııctn)el i k çık:.ırı lmasına, 

7. Giinülli~ itfaiyecilik Projesi; . 
. Pro je için Isınnbul , Ankara ve Jzmır 
lıfai yc Mlldllrltiklerinc yetki veri lmcsı, 
buna göre yurı iç i ve yurı dış ı nda yapı la
cak ça l ı şmalar sonucu Sivil Savunma 
Müdü rl tı ğii ile ı)ıu tabakat sağ l anarak. 
master projenin iç işleri BakanTığ ına su
mı hııa~ına, 

8. ltl'aiye Şurası : . • . _ 
a) Türkiye BUyUkşeh ır lıfaıye MU

dUrleri toplant ış ınııı ~en işlet i lerek ı 996 
yı lı i çeris ı.nde il İtfaıye MlldUrleri top· 
Jantısının lstanbul itfaiye Müdürlüğü ıa
rafı ndaııV'.apıl nıas ına. 

b) ı . Bllylikşclı ir iıfaiye MUdtJrleri 
ıoplaırn~ınııı 1996 yılıııtn ilk Uç ay ı içe
l' i siııde Tzıni r'de yaP,ı l nıası na, 

c) Daha sonra itfaiye Şuras ııı ııı An· 
kara Büyükşeh i_r Belediyesi tarafı nqan 
ı 996 yılının ık ınc ı yarı sında orgun ızc 
edilmesine. 

9. Yönctmelilc: 
1885 1 say ıl ı tt foiye yöneımeliğinde, 

günümüz şartlan ve itfaiye kuruluş lar!
ııın ihtiyaçları gözöııünc alı narak aeğ ı 
şiklik yapılması için hazı rlanan "Çalış· 
ma Raporu" mııı ifgili makamlara sunul
masına karar verilm işti r. 



AL0-110 

Gruplar arası futbol 
turnuvası sona erdi 
Müdlirlliği.l ıııliz ve İtfaiye Mcıısuplan 

ynrdıın l aşıııu ve dayııııışma derneğimizle 
ınHştrı·ı'lrnn dilzcn lediğimiz geleneksel ruı
hol tuı·ııııvıııııır.ııı :l'Hııı·ilsil 'ıı11 14.12.1 995 
tıırihinılıı t ıını ıınılııdı l . 

l-for yıl gon •k ftfııiy ı: huftıııııız lıHnyl'
R i nıh: gl'rtı~stı rliğcı· >:u ımın lıırdıı çu~iı:li 
spoı·tif ııtkin l iklcr cl(i7,cıılı·ycrek iıfuiyı: 
caıniu~ı nııı lJil'lik bcı·uhcrlik ve clııyuııış
mıı ruhunu pekiştirmek hemde ınc~Jeği
ıııiz gereği itfaiye çalışııtılııııııı zincir. ve 
ç~vi!• tut.nııık .ıı !ııııcıy ln bu Lüı~ ~po!·tiJ ct
lwılılclcrı yıl ıçuıc .Yoyarnk gclışurdık . 

Bu u ınnç l o ılfu iy,,e MJlrlih'Umliz 
Duç. Dr.Sıı .Mıı lrillin SOGUl OGLU'nıın di
rnktinıı ri yl <" itfui yı· ııııınsııplun de rıı e~i 
l(•ıııs i l ı:i lı:ı ·i vı) turıııı vııyıı kutılıın 14 fu ı hol 
tııkımı lcınsilcileri Grup Amirloriyltı ~dı:nık 
10. 11. 1995 tarihinde Miicliiriyetw tnplu nıı
rıık kunılıır çckiJıli ve _çekilen kurulur so
nucu takınıla r 7'şcrli 2 Gruba ayrıldı ve her 
gruptaki 7 ınkıııı l cııdi anıl n l'lndıı 6'sıır 
mııç yapıııak ııuı·ctiy lc yııı ·ı !':, ıu lu çı ka~ak 
ıukııııloı111 lwlirll'tıı:ı · ı:~ ifıııle edild i ve turnuva şıı rtlanrıı içeren 
lıir tııı·nıı vu yiiııı· lınc·ligi l rnzırlunıınıl grnp anıil'lrriııe verileli. 

A yı·wu hi r tı •ı·Lip kııınitcsi o lu~lurıı ltl ıı . Tertip konı it <•sİ 
Bu~kıını vıı iiydcı:i 

1. Hiiijeyiıı Ş_I ŞMt\ Uıı~lrn ıı 
2. Sıılilı K lV \T ş Yl' 
3. lJuUJ YlLMAZ ye 
4. Kıısuıı S.ELWESJ.' . ye 
5.Ahtluq·p lımuıı SIMJL )'l' 
6. ' ı:jut OZVEUEN ye 
yııku ı·ıduki ı,ıi l ıi ulıışlıınıldıı , lııışkıın ve üyeleı·lıı tıu·n ıı vu ~li

rcsince ıııuı;l ıını kutılıınıl tıırnıı vııyı izlemeleri ve gerekli düzen· 
lı· ıııı·lı · ı·i yııpııııılıı rı kıırıırlıı~ıırılılı. 
A~ıığıduki ~~ A Vt: n gnıplurııııı ııyrılıııı tııkıııılıır . 

A- G'Ru ı ı R- cmm 
Heyo#ilCı;ubu s üdıır Gı:ıılıı ı 
l•"ııtilı Gruhu .(\dıı lııı· Gı ·ıılnı 
1 ad ı köy Grubu lstiııyt' Gnıhıı 
l ocusi1ıııtı Cnıbu Mlidlil'İ)'N 
Sarıyer Grulıu Kııı·ıul Gmhu 
Balmkiiy Gnılnı 8uşikı.ıış Grubu 
C.0. Po~ıı C nılıu nınıniyP Grııbu 
20.J l.J9!J5 Pmrnrlt~~ i glinii t urnııvıı ı ıııı ynpıldığı ZeyLiııhur-

1111 kupalı sıı11r sıı lonundu ıoplunııı·uk ııı;ılı~ sı·roınoııiııiııc lrnı.ıldı
lıır . Aı;ılı~u kıı ı ılıın Büyiik~.ehir Relııcliyl'~i Gcııcl ckrelcr 
Yurdıııu· ı~ı Sıı . lclri~ Nniııı ŞAUI uçılı~ komı~ııtıı~ıııdu ılüzmı· 
lıııııııi~ oldıı&'lıı ııu:ı: futbol uu·mı,•asırun ıuılııııı ve öııoıııiııi vc il
(a~yeııiıı ı~ıodel'!ıizn~yoıuı koııuJaruıdu uçıl~ııuıııl.~~· yııpurı~k iL
lmyc cıuınıısuun her ortuıııdn yruıındıı oldugmm ılııcle etmı~ler
diı".. Yino ı~çılışa katılruı itfaiye Müdiklimiiz Ooç.Oı·. Muhiuin 

OGUKOGLU'dn komışıııalnı·ırıdn itfaiye cıuninsumı bir nile 
yuvası olduj;•u1111 ve bu uilcılcki k~il<ırlrı birlik ve berubcı·lik 
duyguhmyl~ ~terini yüı·litıııclcri0gcı·ck~ğini ve itfol.yecilir;.· ıı ha-. 
rcl et , ç<:vıl lik ve zcl a gıırcl lırı·n hır ıııuslnk dcJı oldıığıımı 
Vtırı,rulrtynı·nk .8ll<-~l'Ull VO rlrıynıuşrnruım citlf'llliıli mılOlllıtŞ(fll•dw. 
Oıılııı ~oııru l.lfıuyı Mı:n8upl111·1 Ynrdıuı.luştın1 vıı Duy1'ııışııı fl 
Dernı.ıği Bu~kmıı Suyıu Mu~tnfu BAL komı~mmuııılu "h fuiylJ 
Ocrneğiııiıı unuu; ve hcılt>flcrini ıuılutuıı ımlnmlı lıir koıııt~nııı 
ynpııuş ve odn iıftliycı:ilik nu:~lc~iııin lıirlik ''•l ılııyruıı~nıa gı~ 
l'ektircıı bir meslek old.uğtınu ifoılt· clıııi~lel'tlir." ' 

Komışııuılı ıı•ın bi timi Mnnı.·ıısı iJk nıııçı yupıımık t1Lk11ıılııı· olun 
Rııyoglı.ı - Kudıküy tal ıııılarıııııı. nıııç. bııiııınıı vıırıışıınıı Cıınd 
okrnı.ıw Yurıhııımnıız Sayın ldrı Nııını .;ıAl l fN yııpfınık tıınııı

vayıı lııı~lıınıııı~ lı r. 

30 

14, Tıı kııııııı kııtılıınıyln lıu~luyıın "clııııı:kscl fııllıol tunıııvu
nm:ın tılPnıı ı;nıpl ıınnılıı yııpılnn nıııç~ıır Honıı ı:ıı yıın 1111111(' çık
mnyıı huk kn~unıın ; 

A-GRUBUNDA 13-CRUllUNDA 
l•'atilı Gt'ubu u-;-·tıı l-Grııbıı 
B 0yoğlu Gruhu Üsklirlıu· Grubu 
Tııkmı la ı· t m·ııuvıı yöııctmd iği gcrrği A-GnıJJuıı 13il'iııci i , 13-

Cnılıuıı il incisiyle yi ıı • 13 G ruJ)luı Birlııci~i A-Gı ·ıılJumııı ikinci· 
s iy l ıı 1ııı ıi.; .. .. 

J•A'l'IH-USKLm At:l '. KAHTAJ..-13EYOGLU Tııkuıılrırıy lu c~
h:~crı·k .. ı 2. 1 2. J995 lonhındr ınn~ ynpmnk sıı rnt.iylı: ; Futilı Grıı
lıu-Üskııtlur C rıılıuıııı 3-1/ Kurtul Cnıhıı-Bııyoğl ıı Cnılıunıı 4 ... 2 
yenmek ~uı·ctiy lı :; 

l?ıı tih- 1 ıı rtıı l G rııplıırı finıı l oynuıııııyıı lı ıık kıızıınıııışlardır. 
14. J 2. 1995 tıı ril!inılc ,yııpılp n finıı l kaı.:.~ıl ıı ~11ı:ıs11ııı Gcııı:I ek

rctcr Yardımcuııız ayrn Jdriıı, ıı.inı ~AfllN, Jtfaiye Miidfü•liıııliz 
Sayın Doç. Dr. Mubiuin. SOGUKOGLU, Müdli r Yal'ClııııcıJarı
ınız, Grup Aıııi rl ııl'iıııiz , llf:ıiye Mcımıpları Dıırncğiıııiv.in 13aşlrn
rıı vı· Yiinı:ti<·i lcri , Br·lrrliyc iş Scııdilrn8ı 'l\·ın~ilı:i lt:ı·i ve i tfııiycı· i 
1111~slı·ktu~lu rııııı7. kıı t ıl ıru~ luı•ı l ır . 

Fıı t ih vı: Kıı rı ıı l C l'll pluı·ı urııHıııdıı yııpılun finııl kıu·~ ılusıııası-
111 Fnıih Crubıı 5-0 kıı..:uııunık ~mııpiyon olımıyıı hıı k kıı>:ı:ıımı~-
111'. 

f inule kulan tıı lunılıınıı kud ı·ulıı rı ve l ıaşıtl'I clttnuulıırı; 
Falih GruLu: 
Eyli~- ••• ., 
Cr·l ıı l OGUH ••• ( Mustafa OZKA •ıt<ıtı) 
Cem Il ~f .Tı\.Ş ••• (Osınuıı Çı\ VUŞOGLLJ •u) 
Ifokıı ıı KUÇUI ıtııtoıtı 
Tfoyıııi El\CE "**"' (Tuncay SİVR İ **"') 
Mcvliidin ôZTURK *** {Tıı lısin PEÇF. ***) 
1 ıı ı · tnl Grııbıı : "' 
:elİll ALlOGLU *** 
• nılıı ASLAN ** 
Şcl'if Ali YAŞAHOtLU ** 
Mı.ısn 1'0RL;U< ** 
Aıılıın KAŞOCLU '"* 
Hii"ı~yiıı S'JNİNÇ "'* (MustıJ'n KU13İLA Y *'") 
Yııpı l1;1 11 miisıı l ıııkul ıır smııımı JU:wnlı·ıwn kııpıı tön·ııindc tıı-

kıınlıını k ıı pıı lu rını ; 
Şıınıp!yon ol.un Fıııih Gnı lm[lıı Kupıısıııı Gcnrl Sekretı •r Yııı~ 

d ınıcımıı ~ııyın idris l aiııı ŞAfllN Rt!Y ,vcı·urek şampiyon talnım 
ıdwik etmiş ve yaptığı kısıı knnu~nıtıdu Iıfaiyc Miidih-lıiğiinıiizüu 
~porıif l>f•tansiycliniu yiiksck olcluğm1u bıı ııcdcııle hir spor im-
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liibii kımırnk hfr kaç lmıııjdcı aıııaı.c'iı· 1 ııliip diizoylndc 
ıniicndclc ·tın.esi konulnrıııdn gi;rüş nçıkl~umş , ve .. tnrnfı
ıııı1,druı gc.rcklı notlar ıJuıw·ul hu kuınıdıı ik·rki guıılcrtlo 
gcrc,kH yuıııJ çıJı~ıııuluı· bu~lııtılııcuklJJ'. . 

l kiııı- i o lıın 1 ıı ı·ıu l C rııhıırıu~~l~!us1.1ıı Tıfııi y<· Miiıliirii
nı ilz ııyuı Doç.Dr. Jıılı ittiıı OvUKOG I, vı·n·ıTk ı u kırn
lıırı ıclıri!c ctnıistir . ÜçOnciilill kııpusını sk(i<lıır Grubuna 
gl:çıniştr Ttfııiye1ye hiiyilk lıi~nıl'tlı:ı ·i ulıın V<' hu~iııclc bizleri 
)'.Hlnı:.1 bıı·akmayan eski iıfııiyc Miidüriimii7. ::ıayın Metin 
DEM ln vrrcrek tiim tRk ınılurı tt'hrik c1J11i~ıir . 

Yapu!;rı. mücaddclor ve coıııilmcnco dovranışlorı güzi>
nünc almıu·ok ve yılda bfr verilen onur kupasını C.O. Pu~o 
G~·ubunıı tcı·tip konıiı.rsi huşlcaıı ı Fotih Grup Aıııi ı·i ll ilsH)'ı ıı 
ŞJŞMA bı•y vcrcrcl Lll nı tı.ıJrnnlrı rı ıdwik ıılıııişıir . 

Cı•nı;lmcıılik lcupusıııı nıruııiyt: Crııhıııııı tı• ı· ıip knıni
lt·si tlyı·~i Beyo~lıı Grup ıııiri 1 usın1 • ERffE. T vermiş ve 
Tukıııılıırı h·lırik .. ııniştir . 

Çııl 1 rıı ll ığı lrnpıı sıııı Kıırı.ıı l Cnıbun dun Jl iiscyin 
. EVi C'e Tertip 1 onıitı·s i iiycsi Kıırlıköy G!'up AıııM l lulil 
YTLMAZ veı·nıiş vn tııkıınlurı tclıı ·ik eınJ4tir . 

En ıı;o: ~ol r iycn Fııtil\ Grubu kulecisi Eynıı Bı\L'ıı kııpoı!ın ı 
IPrtip lcoınıtesı iiyl'Hİ Vl' istin ye Grup ı\ nıiri Snl ilı KARATA~ 
VC'l'errk biitün tukıııı lıı n ıclll'ik ctnıjşıjr . 

Ayrıca kupıı Li:lrcnj çcı·çcvcsiııde llfııİ )'t: Ml'ıısııplıırı Yıınlıııı
loşnıo Dımııoği Başkııııı ııyııı M ııstııfu BAL, iıfııiyı·'yı• yııptı~ı 
kııtkılnrduıı . vı- ku tılıııılcırıııılu ıı dolliyı C('ıır l • l'kn·ıı·r urdıın
c·ııııı~ Sııyııı ldriH Nııiııı ŞA i il l ıı ıy'ı· lı ir şilı ıukrliın etıııişlı·rclir. 

lı fuiye Mı~nH ııplurı Dı· ı ·n,.ği Bıışkun Vı•ki li 1esul SEH
TESER'ılı: i ı fııiyı·'yo yııpıığı lı ıışıırılı çttlışnııı ları nclaıı w• gayret· 

lni,ııdı ı ıı d nlıı y ı S u y ın Miidiir iiııı iiz Doç . Dt'. Muhill in 
. Q(;UKOÔT_,U'ııa hiı · ~ilı ı.ukılinı ctnıi~lcı·dir. 

1 ıı pıııı ış knıııı~nıııHını yapan Lcrıip komitesi başkanı Fuıilı 
Crıı/) miri IHiseyın 1~MAN lllmuvııya kıı,ıı l nıı L!lın lukııı ı ln ı-ıı 
lıita ıcn tuı·nuvn siircsinde biillin inıkuııs ızlıklorn ruj'.,rı ııı·ıı iziııli 
gllıılcl'i ndc dulu bir göl'CY ı•e sorıımlııluk bilinci ilı' hurnkcılı· ııır
nııvnyo sahip çıkan ve dHzenli yfll'!lmcMind · çnhıı giisıt :n·n·k fr1.
vnide hulııno ıı Lliın iıfuiyr ç ıı lı~unlıırııııı lt'•i.t'kkiir Y\' şiik
rn nlıırını sıııırınık lıi r buşkıı ~ııo ı· tif ı·ıkiıılikt ı· lııılıışııııık dilı ·ği ve 
1t·ıı11·1ıni~ i il ı· lıınııı vuyı lııtirnıiştir . 

TOPA~ -
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET 
OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMLERİ 

BELGELERİMİZ 
• TSE Belgesi - imalat Yeterlilik Belgesi 
• TSEK Belgesi - imalat Yeterlilik Belgesi 

HİZMETLERİMİZ 
• Kuru Kimyevi Tozlu Cihazlar 

(Manometrell ve Kartuşlu; ı Kg-2Kg-
6Kg-12Kg-25Kg-50Kg) 

• Haıon 1211 Gazlı Cihazlar 
(Manometrell: ı Kg-2Kg-4Kg-6Kg) 
• Foom Köpüklü Cihazlar (SOKg) 
• Karbondioksitli Cihazlar ( l Kg-

2Kg-3Kg-4Kg-6Kg-10Kg-30Kg-45Kg) 
Bilumum Yangın Malzemeleri Sotış ı 

(Dolap, Yangın Hortumu, Lons, 
Rakor. Her nevi yangın sınıfını 

söndüren 
kuru kimyevi tozlar. protein ve 

sentetik bazlı yangın söndürme 
köpükleri) 

• TC Sanayi ve Ticaret Bokanl ı(lı Dolum Bakım Yeterlilik Belgesi 
• TC uıaştı rmo Bakanlığı . Deniz Vasıtalarına Sertifika Düzenleme Yetki Bolgosı 

• DOLUM • BAKIM • SERVİS • SERTİFİKALANDIRMA İŞLEMLERİYLE HİZMETİNİZDEYİZ 
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ISTANBUL iTFAiYE MENSUPLARI 
\J • 

YARDIMLAŞMA DERNEGI 
I
• tfaiyecilik; çeş i tli tehlike leri lülüklerini bir Birliğe taşıyabi lmele-

içinde barınd ı ran riskli bir mes- ri halinde, daha modern ve güçlü İ t· 
!ektir. Bu kadar zor ve riskli bir mes- faiyelere kavuşulabi lmesi n in koşul -
le~i ifa ederken öltiııı ler, sakatlanma- lan ol uşturu lacak ve itfa iyecil erin 
lar ve çeşit l i meslek hastalı kları ile başta sağlık sorunları olmak üı-.ere, 
karşı karŞ ıya kalıp mağdur olan itfa- bi rçok sorunl arı çözülecektir. Bu 
iyecilerimizin mağduriyetini gideren dli şlinceler ı ş ığında bütün il lerdeki 
bir kurun'ı yoktur. Her ne kadar teşk i- • İtfaiyeci mes lekdaşlarımı zıı Demek 
! at ımı z kurul uşundan bugüne dek olarak seslen iyoruz. "Gelin, kay. 
kendi içinde yardımlaşmay ı sağ lama· , naşmayı , birl.ik ve beraberliğimizi 
ya ça lı şmış ise de. derı1cğ i mi:.dn 3 sağ layalım. itfa iyenin diğer ku-
Eyli.i l 1992 yılında kurulmas ıy l a bu rumlar arasında hak ettiği saygın 
yardımlaşma yerleşik, düzenli ve ye· ye r e getirilmes ine elbirliğ i ile 
terl i hale gelmi~tir. katkıda bu lunalım''. İtfa iye leri -

1
. tfaiyeci nıcs l ekdaş larımız ara- miz arasında işb i l'l iği, yard ıınl aşına, 
sında sosyal yard ım laşm a ve dayanışma ve mesleki bi lgi alı ş-ve-

dayan ı şmay ı sağlamak, tiyeleriıı sos- ri şi konu larında öneri, duygu ve dü-
yal, kültürel ve mesleki ge l işmelerine şUncelerinizi pay laşmaya her zaman 
katkıda bu lunı~rnk amac ıyl a kuru lmuş ~·------------ hazır olduğumuzu hatırl atarak aşa. 

olan lstanbul Itfaiye N1°:ısup ları Yar· Mustafa BAL ğ1da yazışma adresimizi veriyorum. 
cl ı ın l aşma Derneğ i , ara l arı nda kısa İstanbul İtfaiye Mensupları 

1
. ı fa i ycnin bi l i 1111.ıeyen yönlerini ve 

vadeli borç vermek, ölüm halinde Yardımlaşma Dernek Başkanı. soru n l a rı n ı kam uoyuna cl uyur-
y<ırdımda bulunmak, hastalık yardımı . mada vesile olan bu dergiyi. çıkaran 
yapmak gibi faaliyetlerin de yer aldığı ça l ı şmala rını başta Itfaiye Vakfı Yöneti m Kurulu Başkanı lstanbul 
sürdürn1enin yanıs ı ra, kaynaşmayı da sağ l amak arzu- Büyükşeh i r B e lcd i yc~ i Genci Sekreler Yardımc ~ s ı 
sundadır. Derneğimiz, insanların can ve mal gUvenliği- Say ın td ı: i s Naim ŞAHI 'e, Yayın Kurulu Başkan ı rs-
ni sağlayan itfaiyeci ark<ıdaşlıırını ız aras ında. kaynaşma t<rn bu l l tfa iye Müdli rti Say ın Doç.D r. Muh itti n 
ve dialoğun artmas ıy l a arttırd ı kça hi zmet verimin in de SOGUKOÔLU'. ıı a, Sorumlu Yazı iş l eri Mtidürü Suyın 
mtacağı düşünces inden hareketle 1993. 1994 ve 1995 Abdurrahman TNCE'yc ve bu derg ide eme~ i geçen 
yılları nda Gruplararas ı Futbol turnuv~ıs ı dli:ıcnlc_m i ştir. bütün arkadaşlara teşekk ti r eder, saygılar sunarım . 

D
~rnek olarak pay laş ılan ortak düşUncc, Istanbul 
i tfaiyes inin veya başka bir şehrin itfa iyesini n 

kendi ara larındaki mesleki örgi.J t leııınesinin yeter li ol
madıgı yolundad ır. Ancak Türkiye genelindeki icfa iyc
ler kendi blinyclcrinde örgiltlenebilmeleri ve bu örg üt-

İstanbul İtfaiye Mensupları Yal'dımlaşma Derneği 
Hüsam~ey Mah. Su Yolu Sok. No. 11/A 
Fatih • Istanbul 
Tel. (0212) 534 2 l 16 

• • • 
YANGIN DiKKATSiZLiKLE ÇIKAR 

• •• •• 
PANIKLE BUYUR 

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ DİKKATLE 
KULLANILMALIDIR. 

<:;- Aynı prizden birden fazla çıkış 
almayınız! 

~ Si_gortalara tel sarmayınız ! 
~ Isitıcılannızı, perde, :Koltuk gjbi yanıcı 
nesnelerden uzak tutunuz ! 
~ Utünüzün fişini pirizde unutmayınız! 
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