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Konferansın Hcdeneri 
İs tanbul Bi.iyi.ikşehir Belediyesi, İtfaiye MüdilrlU~ll, 

lstanbul'da yangın ve güvenlik lizerinde ulus larnrası bir 
konfel'aııs ı başlatmayı onay laııııştı r. Konfernnsın amaçla
rı arasında yangın ve güvenlik konularındaki Akadeınis
yen'ler, bil im adam ı ve araşurınacılara ulus l araraşı bir fo-
11.1111 temin eunek, pratik uygulamalarla ilgili son arnşıır
ına ve teknolojilere ait fikir ve sonuçların mübadelesini 
sağlamıık bulunmaktadır. Bu konfcn111sta esas konul<ırın 
iş lenmesi yan ında, yangına karşı korunma ve yangınla 
mücadele sistemlerinde planlama tasarımı, maliyet etkin· 
liği. veri tabanı , veri b!lıllnlUğU, bilgi ve iletişim, koruyu· 
cu bak ım konu ları nın gUncelleştiri lınes i Uın it edilmekte
dir. Çalışına alımı konferans konularına uygun olan her 
bilim adamı ve teknik elemaııın toplantıya katılımı bek
lenmekıedi r. 

Konferans Konuları 
Yııngındıın Konınına Kavrnmları, Yangın Yllkll ve 

Direnç Dcğcıfondirıneleri, Tutuşma ve Eksplozyon, Ma
tematik Modelleme ve Simülasyon, Yangın ve Duman 
Bariycrlel'i , B inaların Yangın Direncine Göre Sınınandı 
rılması, Yangınl arın Söndi.iıii lnıesi(Otomatik Fıskıyeleri, 
Yangın Musl ukları, Dış Yangın Söndürme Vanaları ve 
Hortumlar, Kimyasal Söndi.iıiici.ile\, Otomatik Fı skiyele
rin Yeri ve Aralık ları, Yangın Teşhis ve İkazı) Duman ve 
l s ı Davran ı şları, Tehlikeden Kurtulma, Can Gliven l iği 
Mevzuatı , Tehlike Halinde Bina Yönetimi , inşaat Güven
liğ i , Bina Malzemelerinin Yangın Performansı. Yangın 
Tahribat 'Ve Zaral'ını Belirleme İndikatörleri, Yangın Tah
ribat ve Zarar Sın ı flandırmas ı , Yang ı ndan Korunma 
Standartl arı. 

Konferans Lisaııı 
Konferans lisanı Tllrkçe ve İngi lizce olacaktır. Simiil· 

ııınc tercüme s~ğlanacakt ı r. 
Bildiriler i çin Çağrı 
Dan ışma komitesi söz!U ve poster takdinılcl'i belirle

yecektir. Kabul edilen bildiriler Konferans Kitabında ba
sılacaktır. 

Maalesef, konferansa katılacak tebliğ sunucularının 
nıasranarını karşılayacak bir fon mevcut değildir. Bu ne
deni~ herkes kendi masranarını karşılamak zorundadır. 

Ozetıer 
. Bildiri ile katılmak isteyenler 200·250 kelimelik İngi

lizce veya Tiirkçe bir bildiri özeti sunacaklardır. Özetin 
açık bir şeki lde amacı , kullamlan yöntemi, çalışma so
nuçlannı ve irdelenmesini içermesi gerekmektedir. Özet
le bildiri başlığı , yaıar(lar) ııı ad(lar) ı ve açık posta adre
si bulunmalıdır. Miimkiinse, faks numarası ve e-mail ad
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Tel: (O 212) 533 97 48, Fax: (0 212) 532 85 63 
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Doç. Dr. J\:1uhittin ŞOÖUKOGLU 
l staobul itfaiye Mü ürü 

Savaş AY'a Teşekkür Ederken 

S a.yın ~av<~Ş A '! Y.ıllarca yangın muhabirliğ i ya.P~n~ş bir basın mensubu olarak i~i v~ ~.ötü günle
rmde ıtfa ıyecılerın yanında bulunmuş ve takdırını kazanmıştı. 29 Ocak 1995 bır donum noktası 
olmuş ve o tari hte çıkan bir yangında iki bayanın hayatını kaybetmesi o l ay ı alabildiğine istis-

mar edilerek, kısıtlı imkanlar ve zor şartlara rağmen fedakarca çalışan itfaiyeciler, bir anda medyanın 
yönlendirmesiyle gözü dönmüş binlerce insanın telefon ve faks sald ırıl arı na maruz kalmıştı. Artık yan
gınlara tedirgin olarak giriyor, kışkırt ıc ıların lahrik leriyle yangın yerinde sözlü klifi.ir ve hakaret, fiili te
cavüz ve saldırı l arla görevlerini yapamaz hale geliyorlard ı. 

Halbuki yen i yönetimin i şbaşına gelmesiyle sllrüncemede kalmış, kangren olmuş birçok problemleri 
çözü lmliş ve aralarında kardeşlik bağları pekişmiş olarak claha büyük bir güven ve azimle y~tngı n la ra 
müclahalc ediyorlard ı. Yılların ihmaliyle Batı standartlarının çok gerisine düşmüş sın ı rlı imkanlara rağ
men başarılı denebilecek bir çizgiyi de yaka l am ış l ardı. Yapılan başarılı hizmetler bazı medya mensupla
rı tarafından gözardı edil iyor, imkans ızlı k ların get irdiği küçük aksak l ık lar ise insafs ız eleşti rilere neden 
oluyordu. Yaptıkları görev itibariyle teşç iye ve moral desteğe büyük ihtiyaçları varken, bu dönemde 
"gölge etme başka ihsan istemem" diyorlardı. 

Y
ine bir ocak ayında , talihsiz Levazım Sitesi yangının hemen hemen sene-i devriyesinde 16 
Çlcak l 996 günü, saat 19:30 dolayhırında İtfaiye telefonu acı ac ı çalmış ve Bayrampaşa Abdi 
!pekçi Caddesi, Çizmeci Iş merkezi'nde yangın çıktığ ı ihbar edilmişti. Tipiyle karışık kar yağ ı -

şı nedeniyle allakbul lak olmuş trafiğe rağmen, Bayrampaşa müfrezesi 3 dakika içersinde olay yerine 
intikal ediyor, karşılaştığı velıameti komutaya bi ldiriyor ve yardım istiyor. Olayı anında değerlendiren 
komuta merkezi daha ekip olay yerine varmadan ve yard ım talep edilmeden önce; Fatih, Beyoğlu ve 
Gaz.i osmanpaşa grupl arın ı takım halinde olay yerine sevk ederek, İstanbul yakasındak i tüm merdiven 
araç ları n ı da ayn ı noktaya seferber ediyor. . 

Her kat ı 2000 ml'nin üzerinde 7 katlı, 230 işyerinden oluşan takriben ikibin kişinin çalı ştı ğ ı iş Mcr
kezi'nin zemin katında yakalandığı şekilde hapsedilen yangın, diğer katlara sirayet etmeden mü· 
kemmel bir organizasyonla söndürülürken, üst katlarda mahsur kalmış 300 kişi merdiyen araçla
rıyla armut toplar gibi toplanıyor ve dumandan etkilenen 52 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere 
sevkedilerek büyük bir facianın doğması önleniyor... · 

Bu olay karşısında İstanbul İtfaiyes i 'nin müdüründen İtfaiye erine kadar verdiğ i qüyük imtihan ve 
gösterdiği fedakarltk ve başarı n1edyanın "Hükümet Ça lışmaları, Gemi Kaçırma ve Ingiliz Gelin Sa
rah'' manşetlerine kurban edi l mi şk~n. Say ın Savaş AY tarafından "A Takımı" programına al ınmak su-
retiyle bir nebze olsun Kahraman itfaiyecilerin yüreğine su serpm iştir. . 

B
u münasebetle kendilerine teşekkür ederken, Levent Levazım Sitesi olayında llfaiye'nin ve 
M.i.idürU'nUn suçsuzluğu ve hak l ılığ ı Bilirk i şi ~e c:;u!nhuriyec Sav~ı ~ığ ı . kanalıyla .d~ tescil edil
nıışken, aynı programda haHI. bu olayda kendı lerını hakl ıym ış gı bı göstermelcrını ve yangın, 

esas itibariyle, itfaiyenin i ş i olduğu halde, bu olayda yardımcı bir kuru l uş hükmünde olan Polis'i 
önplaı1a çıkarma gayretlerini üzüntüyle müşahadc ettiğimizi vurgulamak istiyorum. 

Yine de kendilerine teşekkür ediyor, değerlendirmelerinde yeni yönetim ve şahsını ad ına kafalarında 
oluşan yanlış imaj lardan de~i l , bir medya mensubunda bulunması gereken objektif . bakış kriterinden 
hare~et etmelerini diliyor ve edeceklerini umuyorum. 

3 
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1995 Yılının Değerlendirmesi 
Doç. Dr. fyluhittin ŞOGUKOGLU 

lstanbul Jtf~iye M üdlirü 

.L Giriş 
l stanbul Bi.iyUkşehir Belediyesi 

İtfa iye MlldUrlUğü Mwopol Rlanı O· 
l<ırak takriben 1892 km 2 yüz.ö lçü· 
nıünde 12 mi lyonun üzerindek i bir 
k itleye 30 istasyonda yaklaş ı k ola
rak 200 araç, 1800 personel ile hi1.
nıet götüren bir kuruluştur. Yaptığı 
görev i tibarıy la kutsal, ağı rl ık itiba
rıy la ise mesuliyeti bUyLlk bu hizme
ti canla başl a ça lı şarak sürdürmeye 
çu l ışun k<ıhrnman itfaiyeciler bi.i ı ün 
kanıl amalara rağmen J 995 yılını bü
yük bir başarıy la tamamlamış lardı r. 
Kendilerin i en içten duygul arım l a 
tebri k ediyor başarılı çalı~ ıııaların ı n 
devam ı nı diliyorum. 

Bu dönemde; oı'la. l ise ve üni
ve rsi te mezunu 26 1 yeni mem ur 
personel a l ınarak dön ay sü ı·e ıi te
mel eğitime tabi tutu lmu~ ve hizmet 
kervanına katı lmışlardır. i tfaiye eği 
t im Merkezimiz yeniden :.ıçılınış ve 
25 başç•ıvuş, 28 çavuş, 299 oııb<ı ~ ı , 
26 l yeni personel, 332 yangın gO
ven l i k e leman ı n ı merkezi mizde, 
5782 bekçi ve güvenlik dcnı trn ını i
se yerinde, eğil ime tabi tu ıulnıu~tur. 

Y ı l l ardır k~rngrcn halini almı~, işçi
lerimi z i huzursuzl uğa sevk eden 
tUnı sorunlar ise s ırasıyla bu dönenı
~le bir bir çözüme kavuşt unı l pıu~tllr. 
llfaiye Vakfı K u ru lmuş, [tfaiyc 
Mensupları Derneği aktif bir'konu
nı.a gcJ\rilnıi ş ve periyod ik olarak 
"JTFAIYE 1101

' dergisi yayın ha
yatımı kalanciırı l nı ı ~ıır. 

2. Gerçek le~ti r ilen Yutınmlar 
1994 Eylülünde bir sorun lar yu

\lrnğı olarnk dev nı ld ığ ınıız [stanbul 
lıfrıiy~s i Say ı 11 B aşkanımız Receı> 
Tayyip EROOGAN'ıı1 bi.iyUk des
tek. güven ve katkıları sayesin~le kı 
sa surede toparlanarak sUratle Istan
bul'uırıuza lay ı k bir konuma gelme
ye ba~laııı ı~lır. Bu ;ıç ı <.lan r;ı haLlık l a 
fi 1995 yılı bir ahlım yılı olınu~l.ur" 
diyebiliriz. Zira, hemen bir kalemde 
sırulııyabileccğimiz pek ı,:ok yatı rı 
mın startı bu dönemde vcri l ırı iş, tak
riben 20 M ilyon dolarlık araç- ge
reç ihalesi gerçekleştirilmişti r. 

BLı çerçevede: 
• 5 adet 7 ton luk su ikmal anıc.:ı, 

Mercecles şase i.izcrine İSBAK yapı
mı tlst donanım. 

Tablo 1. Aylara göre Yangınların dağı l ımı 

AYLAR 

OCAK I07 526 Jl 3 22 10 33 47 

ŞUIJı\T 137 332 126 4 39 42 18 19 

MART 169 324 ı oıı 3 44 47 R 17 

NISAN 199 160 149 33 37 18 ıo 

Mı\YIS 302 71 135 3 29 29 l-1 

llAZmAN 752 4J IJ6 8 35 26 .H 

TEMMUZ 606 21 131 4 28 27 22 

AGUSTOS 471 31 121 j 22 35 7 

EYLÜL 257 l9 11 2 2 29 31 

RKIM 260 76 138 l2 29 31 21 

KASIM 190 194 1 s ı ıs 54 49 19 26 

ARALIK 184 337 147 16 60 4<ı 22 16 

'JOl'LAM 3634 2 l86 1567 t 02 440 4.B 206 150 
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• 2 adcı 40 ton kapasiteli vinç, İ
VECO şase üzerine ACARL AR Ust· 
yupı. 

• 32 adet köplik jeneratörü ve as
piratör, 

• 3 adet teııcfflls c i h azı dolum 
koni prcsörli, 

• 15 adet elektrik j eneratörü, 
• 50 adet ZlEGLER marka mo

ı opoınp, Hraçların 111 a lı mları ~cr
çckleşt iri ln:i~. i tl'aiye bi rimlcrimızdc 
muhterem l stmıbullu l arın hizmeti ne 
sunulmuştur. Bunlara i laveten: 

• 1 O adet çok nıaksat l ı ya ngı n 
söndlirmc tınıcı , 

• 1 O adet (6 adet 30 m'lik, 4 adet 
l R m'l ik) merd iven aracı , 

• 5 adcı baca sönıJUr111e unıc ı , 
• 5 adet imdat anıcı, 
• 2 adet kurtarımı aracı , olmak Li

zere toplam 32 adet yang ı n aracı ise 
5000 adet i lave gereçleriyle birlikte 
yurtdışı mı ihale edilm işti r. Bu araç
ların tlim formali teleri tamamlanmış 
olup iınalaı çalışmal arı ~Urmcktcdir. 

Ayrıc.:a ıUm istasyonlarımı zı tele· 
fon ve telsiz hatları yla birbirine bağ
layan, Avrupai manada, bilgisayarlı 

2 12 30 6 921 

17 30 7 774 

3 24 56 2 805 

2 17 38 2 665 

3 29 31 7 654 

6 il 34 11 J0')4 

20 30 2 R91 

6 39 735 

17 32 s s ııı 

7 23 33 2 645 

ı s 29 JO 10 792 

il 23 27 7 896 

53 mı 4tU 61 9390 
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Tablo 2. Son 12 Yı l ı n Yangın Bi lançosu 

Bayraınpaşa , 
M erter ve Ali 
beyköy ınlifre· 
ze bina lar ı in
şaatla rı son a
~ aınad <ıclı r, sı
rayl cı aıyı l ı ~ ları 
gerçek l eşı iri le
cek ı i r. Kartal 
Grup b inası in
şaatı . ba~ l aıııı~
ı ır. Onünıüzcle
ki günler hasat 
ın cv~ im iııiıı 
ba~lrnıgıc ı ola
ca ı... ve eki len 
tohumlar b ir 
b i r meyvesi ni 
verecektir. 

.ot 
~ ;z: ~ ıx 

ı::ı 

< G z 

~ 
CJ) < ~;~ z ~ ı;Q 

~ fJ"ı :ı:: 
~ ....ı 

> <·- ~·O 
1984 2887 154 63 

1985 3342 119 34 

1986 3600 164 19 
1987 4973 300 33 

1988 o.l785 425 37 

1989 4926 605 :u 
1990 494 1 11 30 53 

1991 47 16 1568 88 

1992 7246 2236 66 

1993 7856 :2478 78 

1994 7263 2566 40 

1995 7284 4468 57 
TOPLA!Vt (lJ819 162 13 601 

hi r (komuta) habı.:rle~mc merkezi i 
halesi ve ilgi 1 i tliın forma 1 ite leri ta
mnın lanını~ .ınonluj ça lışmaları b;!ş
laıılmı şı ır . üç dl\rt ay içe ri~inde 1 ~
tunbu I lı i'ai ycn1i ? l a y ık o lduğu ve 
yıllardır ö71emini duyduğu nıodı;: rıı 
bir komuta nıcrkcli nc kavu~ımı~ o
lacakt ır. 

Bıııı lunıı yanında Grup ve mil f
reze biııalarınıı1.ııı onarım ve yeni 
lenme ça lı şına l a'rı da si.irntle sürdli
ı· L1 l111 Uş, Y(;~ i l kiiy llllil'l'Ct.l:llliZ yeııi 
hi nııs ı ııu kuvu~nıu~ ve geç ıiğimiı iı 
faiye Hal'ıas ı ' nda hilnıcte açılm ı ştır. 

~ 
;::> 
~~ 
~ :;:ı 

~ ~ 
U •O 

24 

19 

.13 
42 

45 
3 1 
37 

57 

79 

67 

46 

70 

550 

~ :s 
~ o 
r---

87 

53 

52 

75 

82 

6-1 
96 

ı ..ıs 

145 

145 

86 
1:27 

1157 

Bizden ön
cek i , geçtiği
ın i1. d ci ıı e ııı 7 
yıl hnyuncıı, İl· 
faiycnı i ze tek 
bir urac ııı alı 
ırnııı<ıclığı hatır
l anır~a bir yıl i

çe risine s ığd ırılan bu ça lı ~ıııa l nrııı 
kıymet i Vl' aııl ıun ı <inha belirgin ve 
c,:11 rpıc ı hale gelir. Y ıllar hoytı ihııııı
Jc uğrayan i tl':ıiyl'l'ileri nıil tanı anla
mıy l a unutu ldukla rın 111 kompleksine 
kapıld ı kları lıiı ııoh.ıada Mtıhıcrcm 
l~<t~kmıınıı7 Recı.:p Tııyyi p r'.RDO
GAN'ın lıimnıell cri ylı.: kendine gel
mi~ ve layık oldukları konuma yeni
den yllh.sclı ilın i ~ nl ıııun ıı ı lıazzı ic,:e
ris indc clalw hliyük bir uşk ve şevk 
ıle yangınlara müdahale eder hale 
gc l nı i~ t ir. Gllneş balçık l a s ı vana 
ınaz. Gerçek ler, ne kadar g iz leııme

Tablo 3. Bliyli k Yangınla rda ÖI Uın ve Yaral ı Sayısı 
yc ~al ı ş ı l sa da er geç 
hak yerin i bulur ve ka
ınuoyu vicdanında la
yık olduğu yeri ııe oıu
rur. TARİH 

ÖLÜ 
SAYISI 

03. 01. 1989 13 
06. 11. 1990 16 
09. 04. 1991 34 
25.05. 1991 9 
06. 07. 1991 2 
l 1. 08. 1991 3 
06. 1 o. J 99 J 5 
o ı. 1 1. 1991 3 
25. 12. 1991 il 
12. OJ. 1992 3 
17. 03 1992 3 
25. 03. J 992 3 
05.04. 1992 4 
28. 04. 1993 27 
13. 12. 1993 3 
17. Ol. 1994 3 
29. Ol . 1995 2 
04. 05. 1995 3 
05. 10. 1995 2 

TOPLAM 149 

YARALI 
SAYISI 

42 

7 

14 

6 
18 

22 

8 
1 
1 

:2 

l2 l 

TOPLAM 

55 
16 
41 
9 
16 
3 
5 
9 
29 
3 
25 
3 
12 
28 
4 
3 
2 
5 
2 

270 

3. İstat i stiki De
ğerler 

1995 y ılı nda İl l'ai
ye me rkez ler im ize 
toplam 14838 i hbar 
ynp ılnıı ş olup, bunla
rın; 7284 'ü ya n g ın . 
4468'i as ıl s ı z ihbar. 
2 1 06'sı baca ve kurum 
ı ut u ş nıusı, 429'u can 
kurtarma ve 55 1 'i ise 
su tah l i yesi şek lin de 
ı ccc ll i c ı nıiştir. Yan
g ı n l arın i~e <fo 4 l.7'si 
gece, %58.J'ü güııcl li l 
meydana gc l nı i ~ ti r. 
Toplam 9390 yangııı 
dan 9230'u daha ba:-.· 
! a ng ı ç safhas ında mü
dahale cd ilcn.:k söndli-
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!'ülmüş, 38'i k ısmen yanmak, 22'si i·
sc ı amaıncn yanmak suret iyle sön
dtirlilcb i lıııi ~ti r. Y<ıngın ç ı kaıı hina
larııı 653 'ü sigortalı, 8737'si ise si- -
gort asızdır. Bunlardan 4 1 76's ı mes
ken, 784'0 fabri ka ve ;uelyc, 355'i 
dU!..k i\ 11 , l 50'si ttepo ve ~ırd iyc, 
2790'1 ol , çöp ve fundalık yang ı nı, 
566'sı kara naki l vasıtası , 559'u ise 
buııların d ı~ıncl adır. 13u yang ıııl a rdu 
ı ukriben bimıl•ırdu 196 770 748 000 
TL, eşyalarda ise 396 707 152 000 
TL o lmak üzere toplam 593 478 
900 000 TL maddi za rar meydana 
gdıni ş, toplam 21 hilyUk y•ın gında 
57 kiş i hayatını kaybetm i ş ve 197 
ki şi yara l anm ı ştır. 

Çe~il li yaııg ı nların bi r y ı l içeri
sinde aylara göre dağ ılımı Tab lo 
l'de vei·ilıııi ş, Tablo 2'de ise son 12 
y ı llı l-- bilanço sunulmuş ve son 6 Y ıl 
da çıkan büyük yangı nlar ve bu yan· 
gıııl arda meydana gelen ölü ve yara· 
lı say ıs ı ela Tablo 3'de s untılnıu~ttı r. 

Buradaki Tablo l 'den yangın l a
rı n ocak ayında bir ınaks inı um y.ı
pı p şubHL ayı nda az ?ir dli~U~ ı en 
sonra mart ayında yenıden bı r anış 
gösterd iği ve sonra düşli~e geçerek 
ınayı ~ ayında bir nıini ıntım y.ıpanık 
tekrar ıırtışa geçt iği ve lrnr, iran- ıcnı
ıııtıi'. n ylnrındaki ik inc i bir ınaks i
ın uıııdan ~onnı eyli.i l· ckinı aylurııi· 
clıı ikinci bir ıı1 iıı imum y<ıp.ımk ye
niden yUksc li ~ç g<.:ç ı i ği açı kça gö
rU lıııck ıcdir. 

' l\ıb lo 2\k:n cıı hUyllk can kaybı
nın 1990- 1993' dönem ine rastlad ığı 
(.53- 88- 66- 78 ile) uşikar olarak gö
rü lnıckıedir. Y<rngınlarda ölU adct i
niıı pekçok fakıürlcrc dayand ığı bi-
1 i nmckli.: bcr<ı bcr, geç ıi"ğ iııı i z son 
döııeın<le araç- gereç al ınamamış ol
masının lnı dı.:ğerlerc aksetmiş ola
b i leceğin i inkfir etmek de mUnıkün 
değildir. 

Tablo 3'den bu olay daha ela çar
pıc ı bir şekilde gözler önl\ne seri l
mektedir. Buradan açıkça göri.ildiiğli 
gi~i çok öli.iınlü yangınların geçıiğ i
ıııız bu ınahu t döneme ras tl amas ı te
sadüfi' deği l di r. 

4.Sonuç 
Evet ! 1995 yılı sıradan bir yan

gında , geç ihbar sonucu, 2 bayanın 
hayatı nı kaybetmes ini baz ı nıcclya 
ınensupla ı:ının bl\yUk i s tisımın yla 
baş lamış, it fa iye üzerindeki spekü
l a~yonlarla bi.itlin mornl bozucu sal
dırı ve tecavüzlere rağmen, "H ak"
kın tesciliyle sonuçlanm ı ştır . Bu du
rum tablolardan da aç ı kça görül
mektedi r. 1995 Yı lınd a ek ilen to
humlar bir bir nıeyve v_erirken, A lla
hın izniyle, 1996 yılı ltfaiye aç ıs ın
dan daha ıxu'lak ve başarılı olacak
t ır. 
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İlfaiyc Mudur Yurdımcıs ı 

• 

Itf aiye Eğitim Merkezi 
(IBITEM)in1995 Yılı 

Çalışmaları 

19. Yüzyılda başlayan sanay i devrimi dlinya nlifusu
nun %60' ını şehi rlere çekmiş olup. birkaç devletin 

nllfusundan claha kalabal.ık olan 15 milyonluk dev meg<ı
poller artık yad ı rganmaz hale gelmiştir. Kat say ı sı top
rak altı nda 20, Uslle yUzli geçen binalar, kullanılan yo
ğLın eneıji , etki ve alan bütünlüğü olan alı ş, veriş ve sa
nayi çarş ıl an, fabrikalar, pat lay ıcı ve parlayıc ı maddeler 
ve depolar, yoğun trafik, rnetrol tır , köprU. kavşak ve lll
neller, ibadethaneler, yUz binlik sıadlar vazgeçilmez ö
ğe leı· olup, qunla,ı:<ı ihmi.il ve sabotajlar da ek\!!nincc 
Y {\NGIN SONDURME, KURTARMA VE GUVEN
LlK bakımından btıyUk ~chirlerin hassasiyeti ve ihtiyacı 
giderek anırnıktad ır. Bu hizmetleri ylir~itınck üzere kuru
lan itfaiye teşkilatlarının bilim ve teknoloj inin en geli ş
miş tirlin ve araç-gereçlerini kullanınalan personelin te
mel ve tekanı lil eğitimlerini zorunlu hale getirmektedir. 

Bunun bilinc!nde. olan .tstan~ul İtfa~yesi Ba~ıçelie~
ler - Koc.ısuwn semtındc ınşa cd ılen İt fa ıye Eğ ı 

tim M erkezinde bir süre aksayan eğ itim çal ı şmalarına 
1988 y ılından itibaren tekrar baş lamış l 994'tcki yönetim 
değişik li ğinde yönergesi hazırlanıp ve ek eğitim tesisle
ri yapılarak 1995 yılında yoğun bir program uygulan
mıştır . Bu çalı şmal arımı z kesinıisiı. olarak devam et
mektedir. 

İtfaiyeci, çeşitli_ statü , Unvan ve rUtbelerdc bulunup, 
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emir ve komuta zinciri i le bütünleşerek i tfaiye hizmet ve 
sorumluluğunu zamanında ve eksiksiz yerine getiren ü
nifornrn l ı bir görev ropluluğudu r. Mçvzuat ı mı za göre 
nıtbe terfi !erinin za_111a111nda. yapı imas ı kaç ıııı lmaz bir za
ruret olduğu halde Tstanbul Ttfaiyesinde 13 y ıldan beri hiç 
kimseye rtitbe verilmemiş ve terfi ettirilmemiş , görev 
vekillerle yürütülmeye çalı ş ı lmıştır. Bunun hizmet ve 
sorumluluğumuzun yeri ne geti l'ilmesinde doğurduğu sa
kıncalar tarafımızdan görlilerek 25 çavuş başçavuş , 28 
onbaşı-çavuş, 14 şoför baş şoför, 299 er ise onbaşı eği ti
minden geçirilmi~. ba~arı - ihtiyaç ve k<ldro durumumı 
göre rütbe ter!'ileri sağlanmıştır. 

1990 yılındu ınUclürl llğUmllzdek i eleman sayı s ı 1805 
iken, geçen zaman içinde hizmet alcın ı çok genişlediğ i ve 
tsıanbu l'uıı nllfusu ise en az iki kat aıttığı halele, 1995 y ı
lında bu sayı l 506'ya gerilemiştir. Acil personel ilHi yacı
mızı karşı lamak üzere 25 yüksekokul, 181 lise ve 48 or
taokul ınezunu olmak U;-.ere topl::ıııı 254 yeni personel a-
1 ınarak öğrenim dunımlarıııa göre he_r biri 60~ _sa!-ltl i_k 
nazari ve uygulamalı "TEM EL İTFATYECİ EGIT!MJ" 
nelen geçirilmiş ve yangın kuvveıiınize katılnıahırı sağ-

lanı~tJ~·TARMA EKİBİ DAGTTTLDT MJ'? 
Bi l indiği gibi itfaiyemizin temel görev ve fonksiyon

larından bif'ide K URTARMA faaliyetleridi r. 29 Ocak 
1995 tarihinde Beşiktaş Levazım sitesinde çıkan ve 2 
genç kızı mızın ölümll ile sonuçlanan yangında itfaiye
nin bu temel işlev i Y•\zılı ve görürıtülli ınedy•ı f<ırafından 
kasıtlı şekilde 11zun süre gündemde tutu l muş ve bundan 
siyasi sonuçlara ulaşılma~ istennı i ~ Li r. Halta bu olay ve 
yine 1995 y ıl mııı yazında Ikitell i de meydana gelen sel 
fe laketinde, bir kadın ın boğulması üzerine eski b ir itfa
iye müdürünün basında çıkan talihsiz beyanların.a 
d~ yer veı:ilerek yeni dönemde KURTARMA EKI
BI'nin dağıtıldığı rikrinin yay ı lmasına ve kumuoyunea 
itfaiyenin suçlu ilan edi lmesine ç<tlışılmıştı r. 

Geçtiğimiz clöııemde Japon Uı.manlar tarafından 20 
itfaiyeci KURTARMA eği timinden geç irilmiş, buıı lann 
gayretiyle de 18 kişi eği tilerek 38 kişilik bir kurtarma ti
mi o l uşturulmuştur. Bunlar Fatih ve Kadıköy gnıphmn
da konuş l andırılmış, yaJıHZ trafik kazalarına katı lıyor is
tek hal inde i~e kurtaımacı olaf'uk ba7.ı yangınlara iştif'ak 

'ediyorlarmış. 
Göreve gclcli ğiın i 2.de, personel s ıkın t ı sı gözönUne 

a l ınarak, aynı zamanda diğer birimlerde de kw-tarmacı 
elemana ihtyaç olduğu dllşlinces iy le bu ekipten 6-7 kişi
l ik bir k ısmı bazı birimlerde görev lendirilmişti. Biz de 
bu durumu makul karşılayarak görev lerine bu şeki ide 
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devam etmeleri ni uygun gördük. 
13azı birimlerde ku ı'lfll'lna ekibinin konuşlandırılmas ı 

ol tığan o lımılakla beraber, her birimin, en U7.t11dan her 
grubun kurtarmacıya ihtiyaç duyduğu ela inkar edilemez 
bir gerçek tir. Bunun için b•ı7. ı kurtarmac ı lann diğer bi
rimlerde görevlendirilmesi yanı nda yen ı kurta rmacı ların 
yeti şt i rilme. i de tqmel amacım ız olmuştur. . . . 

B ilindiği gibi it faiye ıe~ki l oı lı 24 saat ış 48 sanı ıst ı
rnlıat esasına göre ça lı şmaktad ır. Bu konularda doğru 
karar veri l cliğini cli.l ~i.lnsek bile clli ııyada en gen i~ alana 
kurulan, t rafiği ve günde 70' e ulaşan yang ııı olayı ı le ele 
ayrıca iki birinci li ği elinde bulunduran l sı anbu lda bu 
ekibi h<tngi olaya göndereceği z'? Bunun seçimi için eııaz 
bi r tak ı nı veya grubun olaya ııı liclaha le ederek kuıtarnıa 
ekibinden yardım istemesi gerekmektedir. Oysa 1.chirli 
duman ı 5 dakika teneffüs eden insan ve cani ıl arın hayat
ları gerçek bir risk al ıındad ı r. Vucu ı ıs ıs ının üzerindeki 
her ıs ı derecesi de belli oranda, canl ı n ın hayat ına kas
Ledmektedi r. 

Yangın l arı n yüzde seksenin yang111lara ınıınız k ı ı· 
!an lar tarafından değil, görenler tarafından ihbar 

edi l diğ i ni bilmekteyiz. Yangının görü lebi lmesi için ise 
içcrden bir süre ytı ıı nıtıs ı , (lumiln ve alev şek l inde dı~a rı
ya taşmas ı gerekmektedir."B urada yangın çıkabil i r" de
yip iıra iyeııin başında hazır buluna bileceği bi r yer ola· 
ınayac.:ağına göre yangına müdahalede elde olmayan ne
denlerle mutlak bir geç ikıne söz konusudur. Yardım is
-lennıes i ndı.-m ~onrn KURT ARMA ekibinin olay yerine 
u ! aşacağ ı zamanı ela kaybederek kurtarma faal iye tinde 
buluı1suk ya ngınlarda canlı zay iat ımız en ~ız ~-3 k:.ı ı da
ha artar. O halde l stanbul şarHarınclu subıt bır kurtaıırnı 
ekibi i le can l ı kurtaımak mi.i ınki.i n değild ir. 12- 13 k i şi
nin daha küçük bi rimlere ayrılmas ı lı a l incle dc.:"Ek irı " 
özell iğ i ortadan kalkar. 

Yukarı <fa be lirli len ncclenlerlc uzu11 si.ire it faiyemizin 
başında bulunan bir k.iş inin "Kurlarına ekib i dağılımı· 
saydı bu ölüın let' olmazdı" şek linde beyanatlar verece
ği ne ihtimal vermek i stem i yonıl. 

Biı· kadın su dolan evin i terkedecek. sonra eşinin 
~ı yarısı ııa Hığmcn içeri deki parasın ı almak içi~ t~kra ~· 
g irdiği evde boğulurken, orada hazı r bekleyen ıt fa ı yecı 
lıcmen gic.lip k:;ıdını kurtaracak !. . 

Balkonu, ç ı kış kapısı , halla cephesinde bina bi le bu
lunıııayaıı yerde ipler nereye bağlanıp ela itfaiyen in gel
mesinden çok önce öldUğü B ilirk i ~ i Rapol'u i le ıey iı edi
len bayanlar kurtarılacak ! .... 

Adı geçeni11 onaya çık ı p res i mleı· basurarak Unvaııı
nın k ullanı lm as ına imkan sağ lanmasını d1.ı t <ı l i hı.iz l ik 
saymamak, Uzilııtl\ ile karş ılamamak, hatta ona aci l şifıı-
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lar dilememek mUmki.in deği ld i r. Oysa ordumuz gibi, it
l'aiycm i;ı; de ::ıl tcrııatiri bulLınınıyan gü7.idc bir kuruluşu
muzdur. Her durumda karş ı lıklı güven duygusunun ze
delenmemesine azami dikkat gösterilmesi gerekmekte-
dir. , . . . 

TÜM PERSONELIMIZL K RT A.RMA EGJTI· 
MİNDEN GEÇİRMEK AMAÇ,IJ".11'.Z~DIR 

38 K işinin KURTARMA EGITlMl görmesi bir baş· 
l angı çt ı r. GM.ildliğU gibi , ası l olan bUtün itfaiyeci lerin 
can ve mal K URTARMA'y ı bil iyor ve uyguluyor olma
l arıdı r . Çiinkü kay~ec!i le.cck, bcklenilec?k .za!11~m ,Y~ktur. 
Bunu gören yönetım ı mı~ yukarıda be l ı rtı lcl ığ ı g ıbı 254 
yeni elemanımız ı sıkı bir kurtarma eğiliminden ge
çirmişti r. Bu yen i ku rtancılarım ı z, Resimlerde görüldil
ğü gibi, itfaiye haftasında sunulan gösterilerle halkı 
mızın, beğeni ve takdirlcl'ini kazanmıştır . 1996 y ı l ıı~~ 
da ve daha sonra a lı nacak elem:ııılarım ız da gayet tab ıı 
olarak zorunlu olan bu KURTARMA eğitimini görecek
ler ve uygulayacak laJ'dır. 

Geçtiğimiz 11 <ly içinde toplunıa açık i şyerlcrindc 
ça l ı şan 332 kişi merkezimizde "Yang ı n ve Güveııl ı k 
ı::r. it i ıni " görerek buna clail' bclgcleriı1 i a lmışlard ır. 

1:1 Ayrıca 1995 y ı lında 39 i ş yeri ııde 5782 ki şiye "Ye
-rinde Yıı.ııgın ve GUvenlik Eğitim i " veri lerek söndürme 
ve kurtarma uygu lam<ılm·ı yupılmı~ ı ı r. 

itfa iyecilerin mora l gi.içlcrin i arttırmak ve sosyal 
problemleri ne çözüm bulabilmelerini sağ l amak amacıy la 
hizmetimize uygun konularda 11 koı~fenms diizenlenmiş 
ve 2000 kişi ıara rınclan i zlenmişt ir. I tfaiye Eğit i m Mer
kezi, y<tpılımıkta Ol•ln yeni tesisleri , proğrnın l arı ve eğ i
t im kadrosu ile alan ında hizmet sunan ii lkeın izin yegane 
kuruluşudur. N ihai hccleri nıiz ise merkezimizi ul~s l ara
rns ı bir statüye kavu~ı urıııak tı r. Halen bu hedefın çok 
yak ııı ıııda bulunmaktayı z . 

M erkezimizin gel i ~en durumunu, suııcl uğu hizmet 
ve ça lışma l arı itfaiye medyası olan bu yayını -

11111. anıcılığıy l u mcs lekı aş larım ı :aı ve muhıerem kamuo
yuna duyurmaya devam edeceğiz. 
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Yangınlarda insanları Etkileyen Faktörler 
Doç. ,Dr. Muh!ttin SOGUKOGLU 

Istan~µl itfaiye Mµdürü .. 
(Yıldız Teknik Univer sitesi Oğretim Uyesi) 

ÖZET 
Yangınlarda oluşan duman içersinde yanıcı maddelerin kimyasal yaptsma göre çeşitli 
zehirli gaz lar meydana gelmektedir. Yamcı maddeler ne olursa olsun, bunlardan biri 
genellikle CO gazıdır. Bu gaz aslında bir kan zehiridir ve 650 ppm'in üzerinde belirli 
süre etkidiğinde öldürücü olur. 
Yangmlarda ilk 5 dakika içersinde ortam sıcaklı,~ınm 500 °C'ın üzerine ç1ktığı bilin
mektedir. Halbuki insan vücudu belirli bir sürenin üzerinde yüksek hararete de dayana
maz. Yüksek hararet de yangınlarda bir di,~er ölüm sebebi olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu çalışmada insan vücudunun .ı:;ıcaklık ve CO gazının zehirleyici etkisine dayanıkltlığı 
incelenmiştir. 

The F actors Effecting The M an in The Fires 
SUMMARY 
The .<rmoke occured in the ji'res contains several poisonous gases according to the che
mical structures of the fuels. Generally one of them is CO gas whatever the fuels are. 
This gas actually is a blood poison and a killer if it effects a certain duration above 
650 ppm . 
it is well known that the temperature of the medium goes up above 500 °c during the 
first 5 minutes in the fires. Whereas, the human body can not endure the high tem/Jera 
ture after some certain duration. it also appears that the high temperature is another 
reason of death in the fires. 
in this work, the endurance of human body to poisonou.s e.fj'ect of CO gas in the smoke 
and the temperature in the fire area has been investigated. 

J. GİRİŞ . 
Geçtiğ imiz yılda Jstanbul Levent'de, Leva.l ım 

Sitesi altıncı kat dubleks dairede çı kan bir yangın 
vs ... o yan~ında itfaiyeye çok geç ihbar yapılmas ı 
suretiy le ıki genç kız ın hayatını kaybetmesi, bu 
o lay ı gündeme geti rd i. Z ira resmi kay ı t l ara göre; 
yangının sabahleyin saat 9'da çıkt ığı ve 11. l S'de 
hem içerden, hem de d ışardan farkedi ldiğ i halde, 
itfaiyeye anc.ak 68 daki kalık bir gecikmeyle ihbar 
eclildiS.i· ihbardan hemen 6 dakika sonra olay yeri
ne intı kal eden itfaiye merdiveninin ise k ı sa gel
mesi sonucu dubleks da irenin nlt kalına, onıda 
herhangi bir hayal emaresi görıııecli ği ndcn, su sık
mas ı ve bundan 5 dakika soııra· gelen ikinci mer
divenin de balkonlarda imdat bekleyen insanları 
kurtararak dubleks daireye ancak yang ını söndür
dükten sonra girmes i, bir tak ım medya mensupları 
tarafından çok ağır elestirilere neden olmuş veba
zı medya mensuplan daha da ileri giderek itfaiye 
mensuplarını ve yönetimini k ı zl arın katili olarak 
göstermek isıemişlcrcl ir. 

Daha da fec isi kendilerin i uzman olarak ilan 
eden bazı k i şi lerin "Bu yangın Böyle Söndürül
mez''J "Levent' de Yangın" başlı kları al t ında ba
zı dogrular yanında bir takım yanlışları da di le ge-
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ti rm iş olmaları en bü.yük üzüntü kaynağım ız ol
muştur. Bu meyanda ltfaiyemiz'in yangına su sık
mas ı n ın dahi suç olarak takdim edilmesini ve elin
deki en güçlü söndürme arac ı olan suyu dahi sık
maya tcrecldUt eclcr hale getirilmesini ibretle ve 
üzüntüy le tak ip ettik. 

Bu makalede böyle bir ortamda mahsur kalan 
insanJarı n yasanılarını etkileyen fakWrlerin bi l im
sel bir araştı ı~mas ı yapılacaktır. Gerçi olayla i lgil i 
olarak bi lirk işi 18 sayfalı k bir mütalaa yaparak ; it
faiyenin rncvcut teknik imkanlar içerisinde yapa
bil eceğinin en iyisini yaptığını , olayda herhangi 
bi r ihmal ve hatasının görülmcdiğinı be lirtmiş f I 1. 
bu rapor ve d i ğer soruşturma lar netices i Cumhuri
yet Savcılığ ı da Takips ızlik kararı alını ~tır. 

Yang ın o l ay l arı nda i nsanl a rı etKi lcycn ve 
ölliın lcrıne neden olan faktörler; sıcak lık , duman 
gazları, oksijen yetersiz liğ i ve yanma olarak gö
ri.ilmektecl ir. A ncak bunl a rı öncelik sıras ına göre 
s ı ralı yacak olursak; en çok karş ılaş ılan husus ların 
başında; yanma ürünleri nden çıkan duman içer
sindc bulunan zehirli gazlar gelmekte, i k inci sı s ı 
cak dumanın solunması , yanma ise üçüncü olarak 
karş ıl aş ı l an nedenlerdendir. Çok yiiksek ha rarcı 
ve alev ortamında kalan bir canlının yaşam süresi-



AL0-110 
ı:in saniyelerle !~ukay).'et olduğu ve yanma. s.ure
tıyle hayatını y ıtırecegı herkes tarafından bılınen 
bır gerçektir. Ancak dığer iki hususun zaınanlama 
açıs ından a!~tırı)nuı.s ı gerekir. 

. 2. YANıvıA URUNLER.INDEN ÇIKAN ZE
HiRLi GAZLAR ve ETKiLERi 

Yangınlarda ençok rastlanan ölUnı nedenlerinin 
başında zehirli gazlar gelmektedir. Yanına ürünle
rine göre dumç111 içersrnde bulunan zehirli gazlan 
ve telı l i ke sınırlarını şu şekilde sı ralamak müm
kllndlir. 

Yangınlarda oluşan zehirli gazlar L2, 3] 
A . Ahşap, Kağıt ve Pamuk Yangınlarında 
(a) Karbonmonoksit (CO); tehfike sınırı 50 

ppm veya 55 mg/m\ yüksek derecede zehirli, 
(b) Formaldehit (H2C); tehlike s ı nırı 2 ppm 

veya 3 mg/m' 
(c) Formik Asit (HCOOH); tehl ike sınırı 5 

ppm veya 20 ıng/m], son derece zehirli , 
(e) Metilalkol (CH30 H); tehlike s ının 200 

ppııı veya 260 m~/m\ 
(1) As~tik Asıt (CH3COOH); 1 O ppm veya 25 

mg/nı~ 

n. Plastik Yangınları 
(a) Karbonmonoksit; Yukarıda ifade edildi , 
(b) Hidroklorik Asit (HCI); tehlike s ınırı 5 

ppm, 7 mg/nı\ 
(c) HiClrojensiyanür (HCN)j· tehl ike sınırı ıo 

ppm, 11 mıı./nı3, son derece zehir i, 
(d) Azotoksitler; (N~O veya N02) Lehlike sını -

rı 5 ppm, 9 mg/mJ, son derece zelı irlı , 
C. Kauçuk Yangınları 
(a) Karbonmonoksit; Yukarıda ifade edildi, 
(b) Kükürtdioksit (S02); tehlike sının 5 ppm, 

13 mg/m'\ yüksek derecede zehirli , 
(c) Kükürtlü Hidrojen (H2S); tehlike s ınırı 

1 O ı:ıpııı , 15 ıng/nı\ son derece zehirli , 
D. ipek Yangınları 
(a) Amonyak (NH3); 25 ppm veya 18 ıng/m~ 
(b) Hiclrojensiyanür; Yukarıda ifade eclilcli , 

.(CO'dan on defa daha zehi rl idir) 
E. Yün Yangınları 
(a) Karbonmonoksit; Yukarda ifade edi ldi , 
(b) Kükürtlü Hidrojen; tehllke sınırı 10 ppm, 

15 ıng/m], son derece zehirli, 
(c) Kükürtclioksit; tehlike sının 5 ppm, 13 

mg/rn\yüksek derecede zehirli , 
(d) Hidrojensiyanür; Yaukarıda ifade edildi. 
Buradan açıkça göı'lllclüğtı gibi; bu lllr yangın

larda çıkan ortak zehirli gazla rı n ; Karbonmonok
sit, Formaldehit, Formik Asit, Karbolik Asit, Me
ti lalkol, Asetik Asit, Hidroklorik Asit, Kükürtlü 
Hidrojen, Kllktirtdioksit, Azotoksitler, Amonyak, 
HidroJen siyanür ~ek linde o lduğu görü lür. Bunl.ar 
içerisınde en az zenirli olaıılanndan birisi hiç şüp
hesiz ki Karbonnıonoksit'd.ir. Karbonmoııoksıd'ın 
i'nsan sağ lığ t lizerindeki etkisini incelemeye ~eç
meden önce bu zehirl i gaz l arın insan sağlıg111 a 
hangi yollardan zarar verdiğine de bir göz atacak 
olursak: 

Bu gazlar cins itibariyle; solunum yoluyla, deri 
yoluyla ve hem solunum heın de deri yoluyla vü
cuda girmektedirler. Etkileri ise, yine cins itiba
riyle; tahriş edici, basit boğucu , k ımyasa l boğucu 

ve uyuşturucu etkilere sahiptirler. Tabii hangi ga
zın vücuda hangi yoldan gırcliği ve hangi etki leri 
yaptığı ayrı bir aı~aş tırma konusu o lacaktır. Şimdi 
Karbonmonoksit gazının insan sağlığı lizerindeki 
etkisine geçebiliriz. · 

3 . Kç\.R}lONMONQK;'SİT GAZININ İN
SAN SAGLIGINA ETKiSi 

Karbonmonoksit (CO); renksiz, kokusuz ve 
toksik bir gazdır. Kimyasal boğucu bir etkiye sa
hipti r. Ağız içi ve solunum yolları gibi yumuşak 
dokulardan doğrudan doğruya kana geçebi lir. At
mosferde kalma si.i resi 2 - 4 ayclır. Karbonmonok
sidin toksik etkisi kandaki hemoglobin ile oksije
ne nazaran 200 kattan fazla birleşme kabiliyetinde 
olmasıclır. Bu özelliğinden dolayt havada karbon
monoksit bulunduğu takdirde, a~tğıdı.ı gösterilen 
geri dönüşümlü real<siyona göre v ks ihernoglobin
deki (02Hb) oks ijenin yerin i alarak Karboksihe
moalob ı n (COHb) meydana getirir. 

LÜ + 02Hb H COHb + 02 
CO asl ında bis kan zehiridıı'. Kanın hem<;>globi

niyle birleşerek Karboksihemoglobin haline gelir 
ve dokulara oksijen naklini önfer, dolayısıyl 1:1 do
kular da yeteri kadar oksijen alamayı nca ki ~ i ha
vasızl tktan ölür. CO'nun hemoglobinle birleşmes i 
1/6 oranında olursa, hafif belırtiler görUli.ir. ,B u 
birleşme 1/3 oranında olursa, ş iddetlı belirtilerle 
beraber zehirlenme olayı meydana gelir [51. 

Karbonmonoksit heınoglobinlc 2/3 oranında 
birleş irse ölü m muhakkaktır. Hiçbi r zaman CO 
hemoglob.inin 3/3'üyle birleseınez. Çünkü k iş i 3/3 
birleş.ıne a~ ı.~da .ölmüştür. Karbo,nmonoksit ~!ola
şım s ıstemı uzerıne, bılhassa kapı ler damar cıctar
farına clejcnerntif bir etki yaparak permeabi liteyi 
bozar ve böylece k:mamalara ve şiddetl i ödemlere 
neden olur. CO'in zehirleyici miktarı tizerinde pek 
çok bi lima dam ının değiş ik rakamlar verdiği çe
~ itli çalışmalardan görülmektedir. Şurası muhak
kaktır ki , zehirlenmeye yol açan en az CO mikta
rının bilinmesi zorunludur. Bu miktar h ::ıvndak i 
CO'in yoğunluğuna, ki~inin solunum süresine ve 
adali faal iyetlerıne göre değiş i r 151. 

Buna göre; % 0,7 CO miktarındaki havada 
istirahat halinde bulunan bir kişi 5 saµ tte, yü
rüyen bir kişi 2,5 saatte, çalışan b'ir kiş i ise 40 
dakikada ölmektedir. Zira bu süre zarfında hava
daki bu CO miktarı hemoglobinin % 65 ini bağla
m ı ş olacak tı r. CO yaşayan kişi lerin vücudunôa.n 
yavaş yavaş kaybolur. Bu kaybolma al ı nan oksı
ı~n. mikta.rı na .göre değişir. Hele kaza.~a uğrayan 
'kı ş ı ye saf oks ıJCn verilecek olursa, vucuttan CO 
çıkması daha süratlenir. Ölenin kanında karbon-' 
monoksit kaybolmadan uzun bir süre kalabilir. 
Bazı. bilim adam ları ölümden l ay sonra bile kan
da CO tespit edilebi l di~i ni ifade etmişl erdir [5). 

Karbonmonoksid' in insan yaşamına etk ı leri 
Tablo 1 'de ayrıca ifade edilmiştir. Buna ~öre 10 -
15 ppm (milyonda 1 O - 15) gibi ~ok kügüK bir de
ğerde bile 8 saatten fazla kahndtgında ( ~ 2.5 Kar
ooksihemoglobin ol uşarak) s in ır sisteminde bo
zukluklar görülmeye başlanmakta ve oluşan Kar
boksihemoglobin nisbetı % 60' ı bu ldu~unda bay
gınlık ve ölüm gelmektedir. Bu değerın % 66'yı 

ll 
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Tablo J. Karbonmonoksidin insan Yu~<ımınu Etki leri [6,7,8,9. 10] 
CO (ppm) Süre (saat) COHb. % Etk ileri 

40 2 2 
100 2 5 
10- 15 ~ 8 =2.5 

30 
100 

~ 8 

8 
5 
"" 10 

20 

40 
60 

bulmas ı hal inde ise ölümün ımı lıakkok olduğu JU
ktı rı da zikrcclilıni şli . Ş imdi Tablo l 'deki ilk ôege r
lerden ekstrapolas,YOll yoluyla öllinı zaman ını bu l
maya ve öliJm eğrı si n i c; ı karmaya ça lı şalım . 

Tablo ! 'dek i değerlere göre; 40 ppm CO, 2 saar 
süreyle etk id i~inde kanda % 2 ni sbcti ııdc COJ.lb, 
100 ppnı CO ıse aynı süre zarfında rro 5 Karboksi
hcınogJ.obi n meydana geti rmekted ir. B una göre 
ay nı şarıl arda b~ıs i t bi r hesaplama i le; 650 ppm 
Karbonmono~s it ortam ı.nda .4 sa~t~c kancla,. o fuşa
cak Karboksıhemoglobın nı sbetının % 65 ı bula
rak ölüm gctireccgi ko layca öylenebi l ir. Buna 
göre; 1300 ppm cö' ortamında ise 2 saat içersinde 
kandı.ı oluşacak karboksihemoglobin nisbetinin % 
65 olacağı ~örü lür k i bu da ölüm dcmckıir. Yani 
teneffüs ed ı len havada 1300 ppm CO bulundu
ğunda i nsan ı n ya~aırıa süres i 2 saat olmaktadır. Bu 
durumlara göre tablo teşkil edi lip "Öllim Eğrisi" 
ç iz ilebilir. Tablo 2'den aç ı kça gö riilclüğU g i bi 
10000 ppm CO değerinde ynni % ı karbonmo
noksi t konsantrasyonuııdak i bir hava o rtamında 
insanın yasama süresi 0.26 sanl ( 15.6 dakika) ol
maktad ır. (Tablo 2 ve Şeki l 1) 

Tabhl 2. Kııı 'b<mnıonoks icli ıı ölüm etkiı-. i 
CO (ppm) 
40 
100 
650 
ı :ıoo 
2600 
5200 
10000 

Süre (saat) 
2 
2 
4 
2 
1 
0 .. 5 
0,26 

COHb,(.%') 
2 
5 
6."\ 
65 
(ı5 

65 
65 

Etki leri 

.. 

Zaten A dl i Tıp kaynak larında da % 0.7 CO or
tamında hareket halindeki bi r insanın {.aşama sü
resi 40 dak ika olarak be l irtilnıi ~ l i r rs . By değer 
ele bizim bu l duğumuz değerin doğru luğunu gös
termektedir. Kapalı bir yerde yanma o l ayında CO 
konsantrasyonunun bu değerlere çı kmas ı nın hiç 
ele zor olmayacağı basit bir deneyle kan ıtl anabilir. 

L2 

Si11ir ~ i steminde aks;ık lı klar 

Psikonıotor sisıcıııincle aksamalar 

Ba~a~rı s ı, başdüıımcsi. Kard iyak vc 

pu lnıoner J'onks iyonl:ırı nda akşaklık lar 

Kard iyovuskiiler sistemde arızalar. 

clck ıJ'O karcliyogr::ıfik anormal likler 
Hareket lwlindcykcıı clli~mclcr 

Baygınlı k, geri döıı Uşlimlin meydana 
gdıncnıcsi hnlimlc ölilnı . 

Karbonmonoksid'in 600 ppnı 'den sonra, k i şi 
nin fiziki clurunıu , adal i faalı yet lcri ve eıki süres i 
itibariy le ölüm getirdiğ i ımıhakk :.ık ı ır, bu değerin 
u l tında ise; 50 !Jpnı'c kadar normal, 50 ~ 100 ppm 
aras ı , tabi i ki )e lli bir si.ire içersinde, ha fıza bo
zuk luğu , 100 - 200 ppın arası şiddetli ba~ağrıs ı , 
200 - 400 ppnı arası kusma, 400 - 600 ppm aras ı 
ise konıa hali meydana gelmekle ve komanın de
vamı halinde ise öli.i ın mukadder o lmaktaclır. 

4. SlCAKLIGIN ETKİSİ 
Yangın baş lang ıc ından itibaren yangı n maha

lincle s ı 1.:ak l ık çok süratli bi r ~ek ildc yükselir. Bu· 
nun için yangrnl ~1 rcln i lk dakikalar, halla saniyeler 
çok önemlidir. Z ira yangın larda ilk 5 dakikada ha
ıw·cı hemen 500 o nin üzerine ç ı kmaktad ır. Yan
g ın yerinde zaman ı n fonksiyonu olarak s ıcak lığın 
değiş im i Tablo 3'den izlenebil ir. Btına göre 1 saat 
içerisinde ortaın s ıcn k lı$ ı 927 oC'ye yüksel nıek t e
cfir. Ancak burada en b~ı yük yükse l i ş ilk 5 dakika
ya ıekabul ~ı ınektccli'r. i ş.le yangınlarda ilk 5 daki
kanı n önenıı buradan kayn~ıklanmaktad ır. 

Sıcakl ığın insan yasamı üzerinde bi.iyük e1kisi 
olduğu ise i nka rı mümkün olmayan bil' hakikaLt ir. 
Yüksek hararel insan vi.icuclunda onarı lmaz. yara
lar oçar. Derin in y:.mnıası ile derin in hemen altın
da bulunan ter bezleri tahrip olur. Yi.icutda bulu
nan toksin ınaddclcr ter bezleri yoluy la d ı~arı atı 
l amazsa kan zehirlenmesi yapar ve hayat·sona 
erer. 

Yüksek hararel dolayısı y l a: 
• Proteinler pıhtı laş111aya başlar 
• Kan bas ıncının anmas ı ile hayati organlarda 

iç kanaına l ::ır olusobi l i r. 
• Ka lbin ritm tk temposu bozwulur, aşırı su kay

b ı , solunum s tk ı şnı;.ıs ı ve zorlugll ıncyclnna gclı r. 
Bul) ların sonucu y ine öl llındi.ir. 

Insan vücudu ve solunum sistemleri: 65 °c 
sıcaklı~a sınırl ı bi r süre, 120 °c s ı 1.:ak lığa 15 daki 
ka, 145 °c s ıcakl ığtı 5 clul< ika, 177 °c sıcaklığa 
ise snclece 1 dakika dayanabi lir. 

5. SONUÇ 
Yukarıdakı değerlend imıeler ış~ıncl a; yangın 

larda meydana gelen ö lUnılerin çogu duman içer-
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1\ıblo 3. Yangın ortam ında 

!.ıcaklı ğın zamanla deği~iın il7 1 

Zaman (dakika) S ıcaklık ('C) 
5 538 
1 () 705 
15 760 
20 800 
25 820 
30 844 
40 877 
50 905 
60 ( 1 saat) LJ27 

sinde bulunan ıchi rl i gaılaıdan ve 
yang ın esnasında olu!:ıan yüksek 
haıarc ııcn meydana gelmektedir. . 
A ni parlama ve patlamalar huricindc, 
direkt ol;.ır:ık yanarak hayatını kay-
beden cese ı lerk nadiren '-.1.1rş 1l u~ ıl -

12000 

10000 

e sooo 
Q, 
Q, ...., 
c 
(,,) 6000 

4000 

2000 

o 

makıadır. Bu çalı ~ırnıda duman gaı.-
ları içer~indc bu lunan 1.ehi rl i gn7 1.ırdan sadece 
karbonnıonol-- siclin etkisi ara~ ıırılınış ı ır. Halbuki 
yanıcı ınadc.l c lcriıı c in sine göre yangınlarda 
duman j.4Ht. ları çuk dalıa büyUk tehlike ler t11·1.cı 
ın c k ı cd ır. Şu kadar varki; yangınlarda o lu ~a n 
clunı:ın i çc n;i ıı dc bi r defa so~unıukla insan 
lıayaıına ıııal olabile<.:ek gazlar dahi bulunabilir. 
Bilhassa sun 'i pe trol iirünlerin.i.n ya nııı ao; ındun 
u l u~an gaı lar ırok teh l ikel id ir. Orııeğ in ; plastik 
maddelerin yanmasından oluşan duman içer
.sinde bulunan Siyanid ~azı Karlıonınonok
sit 'den on kat chıha zehirlıdir. 

Gere"- Tablo 2 ve gerekse şek il l 'dcıı a<;ık~a 
göri.ildi.i ği.ı g ibi , kapalı mahal lerde yang ın olay-
1<.lrıncla \ok t,:abuk yakal anabilen % 1 ( 10000 
ppnı ) nisbeti11dc karbon ınonoksit olu~mas ı halin
de cluınan icrcrsinde bulunan bir ca ı ılın ııı , bilha:-sa 
o l ay ~okundaki heyecanlı ve hareke ıli hali ele 
gö1.önünc alı n ı rsa , ca ı ıl ı kalabileceğ i slirllnin 15.6 
dak i kadaıı rnzla o l mayacağı <!Ş i kar olarak l?Üri.i l
ını.:ktcdi r. Daha y i.iksck karbonıno11 oksil yüzdesi 
ve daha ı.dıirli gazlanıı va rlığ ı di.işi.i ıı i.i l i.irs0 bu 
sürenin daha da k ı s ılacağı kolayca söylcnl!bil ir. 

Yang ı n ınahal i nclck i hararet açıs ından ise; in
~anların solunum sistemleri 55 °C'dan daha yük
::.ek ::. ıcal-.lı k ıak i havay ı 11 1.tııı si.ire ·ı eııefi.is edemez 

2 3 4 
Zaman (sut) 

Şekil 1. Duııı:ııı ı.::111 içcr;.i ııd.:ki ı;e)İ ll i C'O ni~bcıkrı ııc gt\rc. l\IUııı 
g.:ıın:ıı ( r,.; 65 karbok,ilıcınoglobiıı 11111~111.1 ) 1.ıııııu ııı. 

5 

[ 1 J. 65 °c i lc J 77 °c anısı s ıcaklıktaki havayı ise 
kısı tlı bir sii re tencfi.is edebilir. Sonra ıcıbii ki 
ölüm ~c l i r. Yan~ın lanJa ise i lk S dakikada yangın 
ıııulıa lınde s ı caKl ığ ın 500 °C' ın üzerine ç ı k t ı ğ ı 
bilinı.;ıı bir gerçektir. 
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Ateşi Tanıyalım 
Arif SAGSÖZ 
İstanbul İtfaiyesi Müdür Yardımcısı 

Ateş in kullanımı i le yemeklerini piş irmiş ler, si
lahlanm gel i ştirmiş l er, madenleri ıs ıtarak demir, 
tunç elde etmişler, bu silahlarla av la rını daha da 
kolay av l amışlar. Ateş i daha kolay yöntemler le el 
de etmek için birçok icatlar keşfetmişler ve bugün 
kulland ığ ım ı z kibrit. çakmak gibi malzemeler icat 
edi lm iş. 

İnsan oğlunun her saniye ihtiyacı olan l lava gi 
bi Su gibi maddelere ateşte ilave edilm iş . 

Bu ,i.iç madde kon.trollli ku llanıld ığ ı L.aman çok 
fayda temin edilir. Insan yaşamının devam ı bı.ı 
maddelere dayan ı r. 
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narak kontrolümüz altı nda ku l lanmas ını bilelim. 
İTFAİYECİ KARDEŞİM 
Yukarı da ateşin değiş i k bir yönünü izah etmeye 

çalı ştım. Düşmanı ne kadar iyi tanıyab i lirsek ona 
kar~ ı galip gelmek için yeterli duruma yükselince
ye kadar eğitim ve teknoloji yönünden çok kuv
vetli ve emre intizar olarak haz ır olmamız gerekli
dir. 

Cefakar itfaiyeci ler, bugtıne kadar İtfa i ye ye 
gönül vermiş, emek vermiş tecrübeli itfaiye perso
neli ve aramıza katılan yeni itfaiyeciler: B ulundu-

ğ unuz gruplarda, 
Fakat bu maddeler 
İnsanoğlunun kont
ro lünden çıkarsa 

müthi ş fe lakeL,ler 
meydana gelir. 

Havanın fı rtına

ya, tayfuna dönüş 
mesi, suyun sellere 
su baskı nl arına dö
nü şmes i , Ateş in ise 
insan kontrolünden 
ç ı kl ı k lan so nra 
(YANGINA) döni.l~
mesi insan oğlun a 
ço k bilyi.i k maddi 
zararlar verir. 

insan oğlunun medeniyete ilk adımı ateşi keş
fetmesinden sonra başlar. Bir yıldırımın düşme
si sonucu yanan otlar ve ağaçları glJren ilk in

sanlar bu olaydan son derecede korkmuşlar. Da
ha sonra bu yanan ateşten faydalanma yolunu 
denemişler neticede ateşin insanoğluna ne ka
dar fay dalı olduğunu, avlandığı hayvanların et
lerini pişirerek yedikten sonra daha da iyi anla
mışlar. Daha sonralan yağan bir yağmurun so-

mi.ifrezelerdc bir yıl
dı z gib i yeniden 
doğma lı s ını z . Ora
larda bi r nur bi r e
nerji kaynağı olma
nız gereklidir. 
Si zlere an latmaya 
ça lı şacağım i tfaiye 
hayat düsturunu bir 
yadigar olarak kabul 
etmenizi arzu ediyo
rum: 

nıtnda bu ateşin slJndllğllnll görünce böyle bir 
ateşi meydana getirmenin yollarını aramışlar. 

Bu sözl er le şaye t 

zulmete düşerseniz 
size yol gösteren bi 
rer nasihat feneri ol
sun: Yukarıda konu e

dilen üç madden in 
birbiriyle çok yakın 
ili şkisi vardır. 

Takdiri ilahinin insana vermiş olduğu aklı kul
lanarak kuru çıralı ve reçineli odunları birbiri
ne sUrterek ateşi elde etmenin yolunu bulmuşlar 
ve ateşi kontrol altında kullanmaya başlamışlar. 

a) Dünyada hakika
ten seveceği ni l. bir 
mukaddes is vardır .. 

Suyun ateş i sön-
dürme i, havanın ateşi n yanmasına yardımc ı ol
mas ı , ateş in suyu ı sıtmas ı gibi. 

lliç düşündtlnLlz mü? Kı şın soğuklarda elleri
miz üş üdiiğil zaman ağzımıza götürerek nefesi
mizle ısıtmaya çalı ş ırız. 

Sönmeye baş lamış bir a teş i yakmak için üfie
riz. Yanan bir kibrit, bir mum ve bir kağı t parças ı 
nı üfleyerek söndliriir'üz. 

Yanan bir ateşi su ile söndürürüz, soğuk bir su
yu ateş le ısıtırız. Bun ların lıeps i birbiriyle yak ı n
dan ilgisi olan ve insan lığa All ahın (cc) vermi ş ol
duğu çok büyük nimetlerdir .. Yeter ki biz insanlar 
bunları n kıymetini bilelim ve bunları yaratana şü
kür etme ini bilelim. Bu maddeleri akl ı mızı kulla-
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ad ı VAZJFE'dir öte-
kiler vazifenin uydusudur. Milletin canı ve malı , 
namus ve şerefi , VAZi FE ka l kan ı y l a korunur. 
Şahs i varlığın vazifene bağlıdır. Vazifendeki cid
diyet ve sadakat in istikbalinin en kuvvetli direkle
ridir. Vazife her haliy le nıukacldes, her şek li y l e 

yüksektir. Bir yangın hortumunun contasını yerine 
koymakta vazifedir, bi r yang ın eklbine yangına 
müdahale ettirmekte vazifedir, her ik isi de dikkaı 
ve ciddiyet isteyen yüksek birer iştir. "Bir mıh , bir 
nal, bir nal bir ayağı bir ayak bir atı , bir at bir ko
mutan ı etkiler" 

b) Tecrübe: Tatbi katın bir özli, amelyenin bir 
i fadesid ir. TecrUbe bilgiden azami isti fade etmenin 
yol larını gösterir. Tatbik edilmeyen bilgi cehaletin 

1) 
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bir başka yi.i züdür. h faiye camiasında senden bir 
gün fazla yaşam ı ş biri mutlaka senden dalıa fazla 
tecrübelidir. 

c) Verilen bir emir lizerinde mütalaa yapma. 
Verilen emir mutlaka doğrudur ve gerekli olduğu 
için verilmişti r. Emri verenin muhakkak senden 
fazla tecrübesi vard ı r ve emri amir verir. Yerilen 
emri derhal yerine getirmek büyük bir faziletti r. 
Emri üzi.i l nıeden yapmanın tek çares i emrin i cab ı 
Jll derhal benimsemek bu emri kendi fi kri n, kendi 
kanaatin olarak kabul etmekten ibarettir. 

Em ri vern:ıeden önce aıniı· bazı durumları 
di.i~ünmelidir: 

1- Em r i hangi .usulle vermek da ha iyi tesir 
eder. 

2· Bu emri bana verseydi ler ben yapabilir 
miydim'? 

3- Emri veren mutlaka yaptırmayı temin et
melid iı·. 

4- Emri değiştirmek ve geri çekmek çok ha
zin bir olaydır. 

5- Emrine ve sözüne her an sahip olmak la 
zımdır. 

İşte bu şa rtl ar a l tında davranırsan mahiyet inde 
bulunan personele kendini sevdirebilirsin. 

el) Her mevkii ve makam sahibinin lıak.kını ve 
yetkisini tanımak çok büyük bir meziyetti r. 

Hiç bir zaman suç i ş leyen i affetme, cezay ı çok 
nadir, fakat gerekli olduğu zaman en ş iddetlis ini 
tatbik et. 

Her şey i vaktinde yapmak , vaktinde yapt ırmak 

ve vaktinde istemek sana olan güveni arllırır. l ler
kes in seni tanımalarına sebep olur. 

e) Bir görevi başarınak için: Çok iyi bir prog
ra m yapmak, i şe ge rekli olan ma lzemeleri a
raç/gereçleri temin etmek. i şi en iyi yapan<ı ver
ırıek, sonunda ela i ş i takip ve kontrol etmek gerek
lidi r. 

Her sab~ıh yapacağ ın iş i n programın ı bir kere 
daha gözden geçil'. Yapacaklannı , öğreteceklerini 

ve tecrübe edeceklerini birbirine karıştırma. Öğre
nirken ve öğretirken bir şeyi tecrübe etmeye ka l
kışma hepsi de yarıda kalı r. Önce öğreni r, öğretir 
sonunda ela tatbik edersen iy i sonuç alırs ı n. Yarını 

kalan bilgi da ima zararl ıdır. 
t) Akşam olunca, mesai bitince veya vardiyan ı 

teslim edince vicdanın ın karşısında o günkü yaptı 

ğ ı n i ş leri tart, gördüğün iş ler <Llmı ş o l duğun gU n
llik Ucre ti ka rşılı yornm'? Şayet v icdan ın rahat et
miyorsa: 

İşi n le gecede meşgul ol, sabah erken kalk işe 
erken baş la veya bir tatil gi.iııi.inde çaJış . Böylece 
noksanlarını tamamlayacak olursun maaş bordro-
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sunu imzalarken utancından ellerin titremez. 
g) Okumak en güzel al ı şkanlık o l mal ıdı r. Mes

leğ i nde ilerleme yapmak için her türlü meslek bi l
gilerini ilerletmek, gel i ştirmek ve tazelemek için 
mutlaka okumak ve araştırmak ço~( güzel bir alış· 

kanlı k lı r. Hiç korkma okumak zor bir iş değil

dir. 
h) Devletin mal ı olan İtfaiye ye ait bi r eşya ve 

malzemeyi kendi cşyandaıı daha kıymetl i tutman 
halinde meziyetin dahada yükselir. Keneli öze l 
arabana göstermiş o lduğun hassasiyetin daha faz
las ı nı itfö iye araç larına göstermelisin. O araç la rı n 
üzerine toz konması halinde rahatsız oluyorsan iş

te hakiki şahsiyet sahibisin demektir. 
ı) Knhrnnıan itfaiyec i dostum. Sak ın haset et

me, k ıskançlı k etme uma gıpta et o yüksek seviye
ye ı;ıkmak için ça l ı ~ ıp çabala. 

YU ksclmek için başkasının üstüne basmaya ıe~ 

şebbüs etme. Çünkü bu olayda güvence tam deği l 
dir. Bast ığ ı n şah ı s silki ni r de ayağın ı n alt ı nd a n 
ku rtu l urı.a tepe üstü yuvarlan ı rs ı n . B aş ı n yarı lı r 

burnun yere sürter. 
Yükselmek için kendine güven. Yavaş olarak 

yükselmek cl aha emin bir yoldur. Sana yetişene 
mani olma ama onu geçmeye çal ış . 

j) Herkesin, dostun lwtta cJüşnı.anın her fikr ini 
sUku net, ciddiyetle değerlendir. Aks i halele fikir 
fukaras ı olursun. 

k) Muhakkak bil ini ~ ki her şeyde önce ve son
ra gibi iki sıra vardll'. ünce yapılacak iş i sonraya, 
sonrakini ise önceye tercih etme. 

Mesela: 
Vazife önce istira hat sonradır 
Namus önce para sonradır 
Önlem önce yangın sonradır 
Sıhhat önce ilaç sonnıdır 
Şeref önce zevk sonradır 
Meslek önce smıf sonradır 
Bakım önel! malzeme sonradır 

Ka rar önce icra sonradır 

Muhabere önce müdaha le sonradır 
Maneviya t önce maddiyat sonradır 
Vat an önce can sonradır 
Muhterem itfaiyeci kardeşim ; 
Yukarıdaki mukayesey i kendi şah s ına ı atbi k 

edersen kesin likle pi şman lık duy ı nazsııı , halla ça
lı şma şevk i n dahada yükselir, gönlün rahat ol ur 
evde de huzurlu bir yuvanı n sahibi olursun. 

i ş te arkada~ lar yılların vermiş olduğu tecrübe 
sonucu bu mesajı size vermek i htiyacını bünyem
de hissettim. 

Hazreti ibralı i mi yakmayan ateş sizleri ele yak
masın . Amin 
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Uçak Kabini Yangınları 
Zahit MECiTOÔLU 

İ :. taııbul Teknik Ünivcrsitc~ i 
Uçak ve Uzay Ri linıleri Fakültesi, Maslak, 80626 hwnbul 

KABİN Y ANGINLARJ ıebaı kaçıp kurtulınu~ ıuı'. Ölllm scbehi yanmaya deği l , 
Uçak kabin yangı nları genellikle Uç grupta toplana- cluınan ve zehirli yanma ga1. l arından boğulmaya hugıan

bilir: Ruınpa yangııı ları . seyir içi yangın ları ve çarpışm.ı nıı~ıır 151. 1980'dc bir Suudi Arabistan LIOI 1 uçağında 
sonrn:-.ı yangınları. seyir içi kargo kompartnrnııı yangını çıkmıştır. Alevler 

Rampa yangınları genel likle hayati tehliJ...c olu~ıur- kabin dö~cınesi ııdcn i c,:cri gi ıereJ... J...oltuklara ve diğer ka
ınaı.lar . Bunlar çoğu /"aman uçak park ettiğinde ve bo~- bin malt"cınelerine s ıçramışt ır. Bu yangın 301 yolcunun 
kcn meydana ge- öllimünc yol açnıı~-

l i rl er. Yangın ın u r·ak kazaları r·ok seyrek nJ('Vdana ,oele11 ola.vlar- tır. 
çıkmas ıyla farke- :s ~ -' ~ Ticari yolcu uça-
d i lmes i arasınd a d11'. Yapıla11 istatistikler hava yolıı ulaşımının di- ğ ı yangın l arının bli· 
geçen zama ıı bir .~er ıılaş1111 tiirlerine göre çok dalw enıniyetli ol- yiik kı smı çarpı~nıa 
smıt ırıcnebesinde d11jfwı11 giistermekredir. Ancak hir uçak kazasının pek ço/.. sonras ı yangııı lıırı 
olabi l ir. Bir J3 . diye adland ı rıl a n 
727 uı,:ağıııda çı- yolcwıı111 lwyarını /.:ayhet111esi11e seheh o/ahilmesi olayın o.;o n gruba gire rl er. 
kan yangın bu tip vehcımeri11i artırmakta ı •e lıaııa yolu ulaşımına olan giiveni Bu ı ip yangın ların 
yangınlara bir ör· olıınısu: yönde etkileyehilmektedir. Dolayısıyla uçak ima- ortaya ç ı ktı ğ ı çnr-
nck olarak verile- / I I I · I ·ı · 11 · · p ı ~ ıııa lnrın bir kıs· 
bil i r. BUyllk ha- atçı arı ı •e wı•ayo u ış etnıeCI erı ııçaı< arın enınıyeı se ı •ı - mınd;ı çarp ı ~ ına 
:-anı yo l cı ~· an bu yesini miinıkiin oldu,~u kadar yiikseltmek istemektedirler. sonrası yaralanı p d•ı 
yangın bir plastik Uçak kozalarında çarpnıal~·arpışrıw sonrası yam/an- hayat ı a kulan yolcu-
kutııya atı l an si- 111alar111 ''lll//SIJ'a ya11,0111 .. et/11'lai de hı'iyük ölı·fide ca11 kcı)'- lar bulunabilmckıe-
ganı izmaritinden -' - .~ ~ dir. Çarpı~ına o.;on-
kaynaklanm ı ~t ır hı11a sebep olmaktadır. O:ellikle son yıllarda uçak yapısı - ru:, ı yangınlarının 
121. Yint; ı 98 1 'de 11111 çurpmnlara /..arşı dayc1111klılı,~111111 artırılması ı•e eneı:ji geli~iıııi üç :-allıadıı 
bir Pakisıan DC- yutma yeıe11e,~i11i11 gdiştirilnıesiyle uçak ka:aları so11u11da incelenebi lir: Birin-
i O ur,r ağ ını n Ka- I · k ci safha ya n g ının 
nı ~ i'tl e hangar - dalıa çok sayıda yo rn hayatta kcılahilmekredir. A11ca baş lamas ı d ı r. Gc-
daykcn gcı; irdi ği uçıış sırasında ı•eya çarpma smırcısı çıkan yanMlll!ar yol- nı.: ll ik le hasar gören 
yang ııı Rampa rnlcırın kaçıp kımıılabilnıesini hüyiik ölçüde enp,ellenme/..- bornlardan veya kı· 
ya ngı nına bir ör- rılan ynk ıt hücrele-
nek olarak göste- redir. Amerika Birleşik Deı·/erlerinde 1965-1974 dlhıemin- riııclen akan yakıt ın 
rilcbi lir 131. de meydana gelen ve ölümle sonııçlanan llltı•a taşwwctlıifı s ıcak. motor pan,:u-

Seyir ic,:i yun· kmcılcım1111 araşnrılnıası, ölı'imlerin %15'inin yang111 etki- !ar ı na temas etme-
gın l arı, genellik- leri"'' hc(~la11cıhilece,~i11; ortaya çıkarnııştır. Bu her yıl siylç ortaya ç ı kar-
lı.: , can kayb ı na lar. i kinci safha dış 
sebcb olacak sc· için , ortalama olamk, 32 ölı'im demektir [ /]. Modem ortamdaki yang ı nın 
viycye ge lmeden uçakların biiyı'ik miktarda yakıt taşınıalcırı l'l' kabiıılerinin J...abinc sıçnınıas ı cl ır. 
forkedil ip sönclU- organik (çogunlukla sentetik) malzemelerden yapılmış Yang ın çarpma ha-
rlilll rl c r. Bunl ar sarının meydana gc· 
çoğu zaman bir kaplama ve döşemelerle di:uyn edilmesi yang!na karşı da- tird iği kırıklardan . 
girinti veya ıuva- ha duyarlı darrn11ılmas1111 gerektirmektedir. Ornek olarak yana gövde kapla· 
lct gibi içine giri- B-747'11in taşıdı,~ı yakıt nıiktan 125 tonu ve kabindeki or- masındmı veya açık 
lebi lir ınekaııi<ıı·- /. I . 'k 4 2 I / k I iınclaı kapılarından 
da onaya ç ı kar· gani\ malzeme emı mı tarı . tonu JU ma raeı ll'. g i ri ş inıkun ı bulur. 
lar. Seyir içi yan- Son :.allıa yııııgıııııı 
gınların kontrol ccli l ıncs i mUmkliıı olmayan yangınl ara yolcu kabin iııi ıı içine yay ılması dır. Bu satlıu claiın<ı bU· 
döııU~crck büyllk can kayıplarına yol açtığı durumlar da tilıı yanabilir unsıırları içine alaıı bir parlam<ıyla ~onuçla
olmak taclır. 1 964'dt:ıı 1984'c kadarki 20 yit içinde yakla- nır . Bütün bu olayların olup hitmc~ i dakikalar ıııcrtcbc
şık olarak 300 seyir içi yangın durumu rapor cdilmi~ ve :-. indeı.lir. BUyllk mikwrlurda ya~ ıt dt\kUlınesi niıı ıneyda
bun l arı n 52 kadarı öllinılc sonuçlaıınıışıır 141. na ge l diği ve gövdenin parçalaıııp açı lmış olduğu en kö· 

1973'dc bi r Breı.i lya B-707 Llçağının arka ıu valctl e- tU durumda kabin ıııuh lcınc len derhal alevler içinde ka· 
rinden bi ri nde i nişten az önce onaya çıkan ve 11 6 yolcu- lır. Ancak, eğer önemli miktarda yak ıl kaybı o l mamışsa 
nun öl llınU ile sonuçlanan yangın seyir içi yang ı n l arının ve vurma hasarı alt seviyedeyse, kabin şanları öldUrUcU 
tclılikc li karakterini orıayu koymaktadır. Yang ın konıro l hale gelmeden önce beş dakikalık bir siirc bu lunabilir 
edilememiş, kabin ve kokpit hızla duman ve ı.chirli ga1.- [6]. 
l arl ıı dolmuştur. Uçağın in i şte yere çarpması sonucunda Çarpışına sonras ı yııngııılarına bir örnek 1982 Eyi ti· 
bir yak ı t yangını çı kmış ve yalnız hir çocukla bir mliret- ilinde pi\t clı~ ıııa çıkan ve alevler içinde yanan Spantex 
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IJC- 1 O uçuğ ı dır. Ölen 56 yolcunun çogu kabindeki du
man ve zeh irli gazlardan hoğulnıu~ lardır. 22 Ağustos 
l 985'te meydana gelen Manchesler kazasında da bu du
nım ortuya çıkııı ı ~tır. Brirnnyn Hava Yollarına ait bir B-
737 t ı rmanışa doğru ivıııelenirken kanaıtaki bir yarının 
odas ı pnrçtılanmışıır. Bu bir rıntlamaya ve uçağr kapla
yan bir yangına yol açmı~tır. Bunun sonueu11d.ı 137 yl>I· 
cunun 53'ti ile iki çocuk öl ınüşllir. Yolcuların dokuzu 
ytınırıtı nclic.:c~inde, geri k<ılanı yanan kabi11 mrılı.cnıel<:
rinin çıka rdığı duman ve zehirli gıızlıırla (HCN. CO. vb) 
ölıııU~l erdir. 

DENEYSEL MOOELLEME 
Uçak kazalarının sık sık ortaya çıkmamas ı . elde ed i

len bilgilerin Lop lam tahribat la i lgi li o l mas ı ve yungın 
dimm1iğinin ktmnaşık yapısı uçak kazas ı araşıınmıhmrı
clnn pek az bilgi ed inilmesine neden olmaktadır. Yangın 
dinamiğiy le ilgili ayrıntıların ürtaya çıkarılması , yolcu
l arın kaçışını engelleyen ve derhal ölümlerine sebep 
oluıı tehlikeli unsurların belirlenmesi için bir tak ını yan
gın senaryolarını n say ı ::ıa l veya deneysel ~imula,~yonla
rının yapılması gereklidir. 

Deneysel simulasy<)nlar uçak kabin yaııgınları hak
kındaki bi lgilerimizin temel kaynağ ı o lmuşlardı r. De
rıcyst:I uçak yııngını simulasyonlarnıın amacı yeni ve 
mevcut bir uçağın yangına nıaruz kalmas ı luıliııde nasıl 
davranacağını s ıııaınaktır. Bir takım şartl a r al tında tuıu 
Şilbilirlik, ıs ı , duman ve ıoksik gaz üretimi gibi özell ik
leri deneyerek geli ştirilmiş güvenlik slanclardları düzen
leını.:k mlimklin olmak tad ır. Duha da önemlisi deneysel 
ça lı şmalar yangııı durumlarında uçnk gövdesi içindeki 
ıs ı , duman ve gttz da~ılımların ııı daha fazla an laşılmas ı 
nı sağ! anı ak.tadır. 

Deneysel çal ışm alar küçük ölçekli ve tanı ölçekli 

l7 

dcncy:-:cl yangın simulm.yon l arı ile yapılmak t adır. KU
çlik ölçekli yangı n testleri küçük bir m;ıl7cme numune
sinin kibrit alevi gibi kllçi.ik bir aleve maruz bırak ılma
sından sonra bclirk:ııcn bir sürede kendiliğinden söne
bil nıesini esas alır. İlgili uçuşa elveriş lil ik otoritesi çe
şit li nrn l zenıeler için yap ılan bu deneylerden elde edilen 
soııuı,: lurı kullaııanık tuıuşubi lirlik sı aııdarıfarı oluşturur. 
Ticari uçaklarda ku llanı lan kabin nınl.1,eme leri bu sıan
ckıı·dlanı uygun olarak seçilirler. Yani kabin içi ınalzc
nıelerinin hepsi ilgi li uçuşa cl vı;riş lili k otoriıe;:si (mesela, 
ABD Federal Ha vac ı lık Otoritesi s ı andardL F/\R 
25.853 'c1Ur) ıaral"rndnn düzenlenen t u tuşab il irl i k sıan
dard l arı ile kontrol altında tutulur. 

Ancak küçük ölçek li deney ler nı nlzenıenin büyük 
hir k iilleıı i ıı içinde yer alması hal i ncıc veya büyUk tutuş
turma kaynakları ile karşı kar~ıyu gelmesi halinde nasıl 
davranaeaği hakkında pek bir ip ucu vermez 161. Ayrıca 
uçak imalatçı ları m;ılL.c nıl.: ı.,e<;i ıııindc az duman çıkar
ına, bir takım toksik gazları yuynıanıa ve alev yayılımı 
oran ının dUşlik olması gibi öze ll ikleri de göz önllndc 
bulundururlar. Bugün iyice an laşı lmıştır ki binalarda ol
duğu gibi uçaklarda da kUçllk ölçekli luborat'uvar testle
ri bir nıaJzc111cııin gerçek yang ı n dururnlarıncluki davra
nış ını gerektiği gibi yansıtmaz. Dolay ı sıy la büyük öl
çekli ve tanı ölçek li uçak yangın ı deneyleri yapmak ge
reklidir. Tam ölçek li deneysel yangın sinıulasyonlurı 
aynı 'l.amanda matematiksel yangın modellerinin geçer
liliği için temel oluştururlar. 

DC-7, B-737. COMET 48, C-133, A300 uçakları
ni n gövdeleri de dahil olmak Llı.erc bazı gövdeler kulla
nılarak birtakım Lmn ö l ı,:ek li deneyler yapılnıı ~tır l71. 
Tam ölçekli yangın deneylerinden maksimum fayday ı 
elde eııııek için. deney dlizeııı.:ğ i b irt;ı kını rıokıtılardaki 

~ ıcaklık. ı s ı akışı, duman yoğunluğu 
ve l(lksik gaz kon:rnntrasyorıu öl
çümlerine uygun olarak kunı lıııu l ı
dır. Yine ayn ı derecede önemli olan 
bir husus d<ı tleııey donıııııınıııın bir
çok deneyin yapılmasına iıııkan sağ
layabi lecek ~cki ldc tamamıy la ko
runmasıd ır [5 1. Yapı lan tam ölçekli 
kabin yangını deney lerinde genel 
olarak (i) kab iıı içi me fn ı~<ll ının (ii) 
uçak havalandırma siteminin ve (iii) 
kabin içi bölınelcndirmesinin hayati 
tehlikeye yo l açabilecek unsurlar 
üzerine etkileri i ncclenmişı ir. Bu de
neylerden elde edi len sonuçlar aşa· 
ğıdaki gibi özetlenebilir: 

Yangınla i lgi li tehl ikeli uıısurla
rııı ın gel işiminde çevrim rUzgnıfarı-
11 111 bllyUk etkisi vard ır. · 

Kabin sıcaklığındak i anışlar du
man ve ıoksik ga:.darda a rtı ş l ara se
bep olnıakı-ad ır. 

En dU~Llk 0 2 konsantrasyonu ta
vanda bulunmaktadır. 

lsı , duman ve toksik gazlar ka
bin içinde tabukalannıakwdır. 

Yanan kabin mal1.en1eleri bir 
çnrpışma sonrası yangın ında kazaze
delerin ku rtulma ~ansı nı olumsuz 
yönele etkileyen temel faktör olabil
mektedir. 

Özellikle tabanda, kargo rafların-



da ve ~apka rnl1arıncla kullanılan balpeteğ i kompoziı pa
ııdlerin yanmas ıyla oluşan Hl· ve HCI gibi u!>it ga.darı 
ve duman lmyati tehlike oluşturan iinemli un~urlurıdır. 

Yangından belirli mesa fede kabin atmosferi yak laşık 
olarak ikiye ayrılmaktadır : Sıcaklığın l ineer olarak de
ği ~t iği sıcak bir Usı hölgc ile alt kabindeki daha soğuk 
bölge. Yangının başlamasından 2.5 dakika sonra ıavnn 
ile tabana yakın k ı sımlar arn!> ıııdaki . ı cak lık f<ırkı 540 
OC' ı aşar ve yangın ilcrlcdikı;c s ınık bölge kalın laşı r. 

Konırollu havalandırırnı yanımı ürünlerini uçak bo· 
yunca karı şmasına yol açmaktadır. 

Seyir içi yangında toksik ga71ar ve yükı.ek s ıcaklık 
lar tehlike oluşturacak :-.eviyeye u l aşmamakı:ıdır. 

Zorlanmış havalandırma sonucu duımın yoğunluğun
da bilyllk bir arıı ~ olduğu ortaya çıkarılmışt ı r. 

Zorlaıınıı~ hava landırma yap ıl maması halinde en bü
yük korumu tam kapalı ve ~cri tli perde ile elde edilmiş
tir. Ancak her iki bölmedeki CO konsanıraı;yonu bölme· 
len<.lirnıcnin büyümesiyle artmı~t ır . 

Hava akımı yangın dinamiği üzerinde etkilidir. Bu 
durumda daha büyük bölmclendirınc daha bUylik yangı
mı yol açınaktu ve koruma derecesi düşmektedir. 

Yangın cliııaıııiğ i nin bölmenin varlı ğıııd uıı cıki lcn
mediği durumlarda (mesela kahine d ı~ardcın giren yan
gın larda) bölme bUyliklliği.i arttığı oranda koruma a rt 
maktadır. 

SONUÇLAR 
Tam-ölçek uçak yangın ı ~i ııı u l asyonları belirli yan

gın seııcıryolannda tanı parlanuının , ve dolay ı sıy l a hayat
ta kalma imkan ı nın kalmadığı şart l arın, yangının çıkımı· 
s ından soıın.ı yaklaş ı k olarak 2 dakika 15 saniye içinde 
ıııeydana gelebileceğin i göstermiştir. Tam parlama önce
sinde tehlike ar7.eden en önemli yangın unsurları HCJ ve 
l IF gibi asit gazlarıy l a ı sı ve dumandır. Duman ve asi ı 
ga7 ı oluşumu öncelikle uçak içinin ve koltukların kapla· 
ınasında k ul lanılan kompo1.iı paııcllertle bu lunan pol i
ııi c.: lo rid ve pol i vin iflorid 'in yanmasııidan kaynak lan
maktadır. Seyir içi yangın durumlarında ve mefruşatın 
mevcut olmas ı hal inclc kabinin bölıııelencliri lmes i ve 
uçak kabin ort tmıı kontrol sistemi ytıngı nın doğurduğu 
tehl ikeli u no;u rların yayılmasında büyük bir rol oyııa
mak ı ad ır. 
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Kabin atmosferinin tabaka l anm;,ı~ı bütün yangın de

neylerinde gözlenmiştir. K abiıı atmosferi sıcak bir üst 
bölgeye ve soğuk bir a lı bölgeye ayrı lmaktadır [7]. Her
bir bölge içerisindeki sıcaklık sabit deği l dir. Yatay ve 
düşey doğnılıularda sıcakl ı k gradyanları mevcuttur. Ay
rıca duman ve ıoks ik gaz ların ela kaı ıntınlannıa gösterdi
ği gözlenmişti r .. 

Kabin içindeki lıaym şarı ları tam parlama ile hemen 
hemen ortadan kalkmakt adı r. Yaşanabi lirliğ i art ı rmak 
için tam parlamanın meydana gelmesi engellenmel i ve
ya en azından gccikt i rilınelicl ir. Bu birkaç türlü gerçek
leşti rilebilir: 

Yangın ın !>öııdUrUlmesi. Ancak söndlirllcU gizli yan
gın larda veya yangına ulaş ılamamas ı halinde fayda sağ
lamayacak veya çok az faydnlı ohıbilecektir. 

si 

* Yolcu kubininin bö l nıelcndirilmesi 
* Javana su fışkırtılarak sıcak gazların soğutu lmas ı 
"' ilave hava girdisiy le karışım ornnının değiştiri ime-

Malzemelerin seç imi 
Uçuk kabini yangınlarının deneysel ve nıaıenıat i kse l 

model lcn ıııes i konusunda ayrın ı ı l ı bi lgi kaynak [8-9 j'clc 
bu lunabilir. Benzer bir anıştırma karayolu araç l arı için 
gerçek le~tiri lcbilir. Bu konuda son yıllarda yapılmış bir 
takım çal ı şmalar ınevcuuur [ 10.1 I ]. 
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Kuru Kimyevi Toz Çeşitleri 
Kimyacı Dr. Ram Gupta dünyada satılan yangın söndürme tozlarını (YST) incele'J!:liŞ. 

Bu YST ler özel kimyasal maddelerin çeşitli oranlarda karıştırılmasıyla yapılıyor. Ozel 
üretim teknikleriyle YST Zerin kolay püskürtülmeleri, katılaşmamaları ve suya karşı daya
nıklı olmaları sağlanıyor. 

Yangınlar dörde ayrılu: A, B, C, D E Tipi yangınlar. 
Avrupa standartlarına (EN2) göre bunlar aşağıdaki gibi açıklanır. 
A tipi yangınlar: Bunlar kolayca tutuşabilen, tabiatta organik olarak bulunan katı 

maddelerin bulunduğu yangınlaı: Tahta, kağıt, mukavva , tekstil ürünleri , plastik madde
ler vb ... 

B tipi yangınlar: Ateş alabilen sıvı yada sıvılaşmış maddelerin bulunduğu yangınlar. 
Polar çözücüler, petrol vb ... 

C tipi yangınlar: Yanıcı metaller ve bunların alaşımlarının bulunduğu yangınlar. Soli
dıum, potasyum, alüminyum, mağnezyum, titanyum vb .. 

E tipi yangınlar: Elektrik akımının bulunduğu yangınlar. 
(b tipi yangınlara gaz yangınları da dahil edilebilir çünkü gazlar da belli bir sıcaklığın 

üzerine çıktıkları için gaz halini alır ve yanarlar. Ama buna rağmen gaz yangınları diğer
lerinden ayrılır. Çünkü gaz yangınları ancak YST ile söndürülebilir.) 

BC TOZLARJ gın mahal li reaksiyon tekrar başlayamayacak düzeye 
Gencide kolay bulunabilen, Sodyum Bikarbonat, kadar soğutulmalı , ya ela reaksiyon engel lenmeli -

Potasyuırı Bikarbonat, Potasyum Sülfat veya Potas- dir\durduru lmal ıd ı r. 
yum K lorit'ten yapı lm ış olan tozlara BC tozlan elenir. YST ter yu karıda sayd ık larım ı zdan sonuncusunu 

Söndürme verimi ise tozların kimyasal yapı s ına· ve yaparlar. YST ler oksidasyonu aı1cak reaksiyona mü-
reaksiyon yüzeyine bağlıdır. Reaksiyon yüzeyi ne ka- dahale ederek durdurabilir. Bu müduhale ise rcaksiyo-
clar fazla olursa tozun verimi de o kad<ır artar. Bu da nun sürmesini sağl ayan serbest köklerin YST terdeki 
hacim artı şı anlamına gelir. Fakat bunun sonucu ola- parçalarla bi rleşmesinden ibarettir. Böylece rcaksiyo-
rak tozlar yangın alanına doğru , çabuk ve yeterince nun tabii seyri değ işerek yangın sönmeye doğru gider. 
çok püskürttilcmczlcı'. Dolay ı sıyla tozlarda lwcim ar- B ve C tipi tozlar hemen ııemcn aynı şekilde çal ışır. 
tı ş ıııın da bir sın ı rı vardır. Klasik bir A tipi (kftğıt , plastik .. ) yangında bu tO?.lar 
Bunlar ın yanında ver imi artıran d iğer özel l ik de ateş i söndürür fakat geriye bir köz kal ır, ama ABC ti-

kimyasal yapıdır. Potasyum tozlarından yap ı lmış olun pi ıozlar yangını tamamen söndüriirler. 
YST ler sodyum tozlarınd<ın yapılmış olanlara göre ABC BPi t ozların erime noktaları düşüktür. ( 150 Oc 
daha veriınli di ı'. Fakat Potasyum Tozlun , Sodyum ile 180 C aı·asL) Bundan dolay ı yangın s ı rns ında ra-
Toz larından üç veya dört kat daha paha lıd ır. hatlıkla erir ve birbirine yapışıp kabararak yangın ct-

BC tipi tozlar elektriğe karşı yal ıtkandırlar. rafında oksijene karş ı bir engel oluş turu r. Böylece 
ABC TOZLARI yangın söner. 
'Bu tip tozlar Mono Amonyum Fosfaı ve Amonyum Bir çc~ it BC lOZLI olan 'MONNEX' in değişik bir 

Sül fut ' tun yapı lı r l ar. ABC' !erde verim Mono Amon- özcıtigi vard ır . Moıınex'teki parça lar yang ı n sahas ına 
yum Fosfat oranına bağlı dır. Ticari olarak % 15 veya girince paı la yarak reaksiyon yüzeyini artırır. Do l<ıy ı -
%90 oran ı nda Mono Amonyum Fosfat içeren ABC ti- s ı y l a reaksiyona yapıla n müdahalenin etkisi artm ış 
pi tozlar üretilmektedir. Bunun yanı nda, önemli bir olur. 
madde olan Amonyum Sülfat ku ll anılı r. D tipi tozları d<ı ABC'ye benzer. Aynı şek i lde, D ti-

Fosfat ornnının yüksek olması verimi arttırır. Fakm pi toz., yanan meralin etrafında bir kabuk oluşturur ve 
fosfatın pahalı bir madde olmasından dolay ı üreticiler oksijeni keser ve buı1 un yanında aç ığa çıkan\mevcut 
talebi karşı lamak için pazara çeşitli kal itede ı ozlur su- ı s ının bllyi.lk bir bölümünü soğutarak yangını söndi.1-
na l'lar.,A~C tozlçırı da e lektriğe karşı yalıtkancl ır. rür. 

D TlPI TOZLAR VERİM 
Eskiden silika, perlit, grafit vb ... madclelerclen yapı l- YST lcr yangınları oksidasyon reaksiyonuna milda-

mış katı YST ler vard ı , ş imdi ise mcı al yangın ları için hale ederek söndürür. Bu reaksiyonun çok büyük bir 
etkil i olan k loritli sodyum ve potasyum tozları var. kısmı yüzeyde meydana gel ir. Bu yiizeyin arttırı lmas ı 
A ı'l'.I~ bun 1.~r da paslanmaz çel ik a lcılcrc zarar verir. mlidahalen in daha cı k i 1 i olmas ı demekt ir. orırnı 1 

SONDURME MEKANiZMASI YST lcr rahat püskürtme sağlamas ı na rağmen yeterli 
Sıvı ve gaz yangınlarının çoğu yanıc ı maddelerin reaksiyon yüzey ine sahip olmadık larından pek etkili 

havadaki oksij enle, hızlı ve ekzotermik olan bir renk- olamazlar. Fakat 'Monncx' dediğimiz kimyasal bile-
siyomı (oksidasyon) girmesinden do lay ı meydana ge- şi k, patlamadan dol ayı muazzam artan yüzeyi ve bu 
l ir. Böy lece yangının söndiirülebi lmesi için ya yan ı - sayede çok fazla ısı doğurabilme inden dolayı en ctki-
c ı\yanan maddeyle oksijenin irti batı kesilmel i, ya yan- li YST !erden biridir. 
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C02'li YANGIN SONDURUCULER 
Karbondioksiı. renksiz, kokusuz bir gazdır. EndOsıri ıninle 

Fuel -Oil'in yakılmas ıyla elde edildiği gibi gübre sanayi gibi 
fobrikııl ıırdn yan llrlln olarak da elde edi lmektedir. Son za
manlarda ycrnlu ~ ıcak su ve petrol aramaları yapılaıl bölge
lerde cloğııl olarak karbond ioksiı rezerv lerine msılaıımakıa ve iş
lcınıeye ul ınınakıad ı r. 

Karbondioksidin kimyasıtl ite fi;dksel özel liklerini şöyle sı
rnlayubiliriz. 
Tablo J. 

KARUONOİOKSİT GAZıl iN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
Renksiz, Kokusuz, zehirsiz bir gaz olup: 
ÖzgUI Ağı rlığı ....................... ı ,9768 
Kaynama noktus ı ................... - 78,48 C 
Kriti~ sıcaklığı ....................... +31.88 C 
Kriıik bas ınç .......................... 73 bar 
1 kg sıv ı C02 (N.S.A) ........... 509 liıre (gaı:) 
1 sıvı C02 (N.S.A) ................. 462 litre (gıız) 
Havaya göre Ağı rlığı ............. 1.5 

Karbondioksit, tablodan da an laşılacağı gibi uğ'ır bir gazd ır 
ve koluy kolay reaksiyonu ııirmel. Yak laşık olarak Karlxındfok .. 
siı gazının yoğunluğunu uyn ı sıcaklıkıaki yoğunl uğunun 1,5 
kuııdır. Bu nedenle yanan cisim Uzerine soğuk boşal tılan kar
bondioksiı hem yunun yüzey lizeriııdeki havanın yerini alarak 
cismin havadan oksijen almas ını önler. hem de boşalıımı s ıru

sındn soğuk tanecikler hıılinde dllşerken havadaki su buharını 
yoğunla~urarak kuru buz ıanecikleri halinde yanan cismin dllşc
rck yangınııı soğumasını sağlar. Böylece yangını k ısa sürede söıı
dünııcyi başarır. 

Karbondioksiıl i yangın söndürücüler genellik le B ve C tllrll 
yaııgınlardıı daha çok baştm sağlamakıııdır. 

Karbondioksiı, gaz yada çok küçük kıllı parçııcıklar halinde 
iken (kuru bul) elekt r iği ileımez. Bu yüzden E türü y;mgın lardıı 
yani clckıri k akımı bulunan yangın lardıı kolaylıkla ku llanılabi· 
lir. Yaln ız yüksek geri lim lıaılarında ıüplcrin ULerindc bel irtilen 
volıajlanı kadar yangın ile anıduki mesafeyi göz önünde bulun· 
durarak mlidalıulc ccl ilıııelidir. 

Aynen k<1rbond ioksiı yangın söndürıııe iş leminden sonra 
herhangi bir arlı k bırakmaz. Orıuınclnn gaz laşurnk uznk l aş ı r. 

Böylece elekı rik ve e lekıronik devrelerinin tcınizlcnıncsi daha 
koluy olur. 

Karbondioksiı , yangın söndllrım: ıOplerinde l ikiı halde piyasıı 
nrl edilmektedir. Piyasaya arz edilen karbondioksitl i yangın 
söndürme ıtipll:rinin TS 1519/12-13'e uygun olmas ı gerekir. 
Çünkü karbondioksit kritik sıc;ıklık ve basınca sahip bir gazd ı r. 
Ani sıcak l ık arıışlurıylıı C02 likiı halden gaz hale geçerek tlip 
içindeki basıncın aıti yliksel ınesinc sebep olmakındır. Bunun ınlı
lo ikideki örnekle daha açık görebiliriz. 

Bundun dohıyı karbondioksiı (TS ı 519/föy ı 2- 13 'e uygun) 
lllplcre lllkc şarılarına uygun doldurma f'aktörUylc likiı halde 
doldurulur. Çalışma sıcaklığı ·20 C ile +60 C arasındadır. 

BURSAN'I TANIYALIM 
Nevzat Fikrcı Koru 1-lolding' in kuruluşlarından Bursan 

Sanayi i~Jelmeleri A.Ş 1982 yıl ında Manisa Organize Sana· 
yi Bölgesi 'nele oluşturduğu modern tesislerde tlrctiınc bıışla
dı.40.000 m2 ıı lnııa kurulu fabrika Ulke ekonomisine büyük 
orand;ı kaık ıdıı bulunarak deği~ik lirUnlerin Orctimde örı
dcrl i.l1ini sll rdUrrnektedir. 

üretimine yliksck basıns;l ı endüstriyel ve Lıbbi ~ıız ıUp
lcri ile başlayan ijursan. tak ıp eden yıllardıı kapasıte arı ı~ı 
sağ l ııyarak lı riln yelpazesini gcıı i~lölıniştir. 

1 982'dcıı başfayrırnk bııgl1ııe kadar, yUksek basınçl ı en· 
dllstriycl ve Lıbbi gaz lliplcri iirctiminin yan ında kriyojc
ııik likid ıuıık, ksiyojenik li k i ı ponıpn ve evapornsyon sıs
ıcmlel'i s ınai gaz dolum raınptdarı, klor ı üp ve konıcynerlc
ri, yüksek basınca dayan ıkl ı TS ı 520'ye uygun vaı ner, kar
hondioksit li yangın söııdünne cihazları, kuru tozlu yangın 
söndüııne eihuzlıırı ve ınonoaınonyum fosfat esasl ı ARC 
ıipi yangın söndürme tozu imulaıı yapmakıadır. 

Yiiksek teknoloji ve modern ınııkinalıırı kullıınını ı yl ıı 
gerçeklesti rnlen Bursan ürünleri modern laboratuarlarda 
öıel ıcsı' ve muayenelerden geçirildikten sonra lllketinıe 
~umılmnktnd ı r. 

Ulkcmiz stuııdıırı larına ve uluslararası Slılndarılanı uy
gun olarnk imal edilen Bursan ürünleri TSE ve TSEK bel· 
gelcrinc sahip olu~>, lirünlcrin kali tesi Tli rk L~xd'u Gcrma
nislıer Lyoyd ve ·ı UY tarafından da bel ~elenmişıir. 

Yı llık kapasiıesi 70.000 adedin llzcnnde olan sanayi tUp
lcri ve y ine yı llı k kapasitesi 40.000 ndet olan kuru kim
yevi 101.lu yangın söndürme cihazları ü rcıimiy lc Bursan,011u 
DoS,u'mın ve Bnlkanlann en bllyllk ve modern tesislerinden 
bi rı olma özell iğini korumaktadır. 

Tablo 2: Cesilli hııciın ve doldurma faktörlerinde ortnnı sıcaklıfrı ile tüp ba~ıncınııı artış tablosu. 
Doldurma Faktiiril 0.75kg/1 ı l l oclın. <i=<.:02 A~ırlı~ı . 'l'='I ılpun bulııdu~u orıı11n. P: ll11<1nç Doldurma Faktiirü 0.667 kg/I 

\/1111 f!tL' .. \ l'll ' ı u'"""\ (illt " ' 'rll 'I J>ı •• ı •••.• \ 

10 !8 20 SH 
.ıo 145 JO 145 

O.ll 0.165 40 200 0.46 40 IHO 
45 250 20 245 
511 

,.. 
57 250 

l O Si! 20 5H 
.ıo 145 JO 100 

OA1 0 .. 150 40 200 0.1.14 40 180 
.ıs 250 50 245 
ııı , .. 51 H h 

20 SH 10 58 
30 145 .ıo 100 

2.0 ı.s 40 200 1.334 40 180 
45 150 50 245 
sn 265 n HR 
20 5H 10 Si! 
30 145 .10 100 

8.0 6.0 40 100 5 . .14 40 180 
45 250 50 l 4S 
<il ~s 57 ıso 

'" 10 SH 
.ıo 100 .10 100 

IJ.4 10 40 200 K.94 40 180 

~~ 2.~0 50 245 ,,. ., ... 
ıo 58 10 5H 
30 145 .ıo 100 

ol() JO 40 100 26.68 40 180 
50. 265 57 250 
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KÖPÜK KONSANTRELERİNİN GÖREVLERİ 
Mehmet TURCAN 

Kimya Mühendisi FATTSA KİMYA SAN. ve TİC. KOLL. ŞTİ 

Köpükler yangına 4 ~ekilde müdahale ederler. 
J · Yangın yüzeyini örterek yanıcı likidi er ile hava

nın temasını keserler 
2. Yanıcı ve parııı'yıcı buharları hapsederek serbesı 

kalmalarını önlerler, 
3. Yakıt yüzeyinden alevleri uzaklaştırırlar, 
4:. Yana~ yakıtı ve yanan yakıtla temasda olan me

taı yuzeylerı soğuturlar. 
Aqueous Film Fornıing Foanı (AFFF) tip köpüklcrd_e 

a~nı ta'.zda söndürme yaparlar. i smindende ;ınl aşıld ığı gı ~ 
bı bu t ıp köpükler bir su filmi ıeskil ederler. Bu su filmı 
i~.ce ~ir su tabakası olup köpük Örtüsünden koııtri:ı llu bir 
çozel tı dren~~j ı sonucu meydana gelir. AFFF Up kö~ü.kl.er 
yangı na _öldurücu darbeyi vuran köpükler olarak bılınır
Jer .. Su fılmi köpUk örtüsünün soğutma kabi liyetinden ve 
gerı alev alma mukavemetin-

üretim cihazıııa bağlı olarak değisir. 
Köpükler: • 
ı. Düşük Genle meli Köpükler 
2. Orta Genleşmeli Köpükler 
3. Yüksek Genleşmeli Köı>ükler olmak üzere üç sı

nıfa ayrılırlar. 

l. Düşük Genleşmeli Köpükler: Genleşme değeri 6-
20 arasında olan köpüklerdir. 

Genleşme Oranı= G~-~leşnıiş Köpü~ Hacmi 
OrıJıııal Çözelı ı Hacmi 

Genleşmiş Köpük Hacmi: l<öpi.ik Lansından çıkan 
köpüği.in hacmidir. 

Orijinal Çözelti Hacmi: Köpük Lansına giren kul· 
lanıın oranına güre hazırlanmış likid konsentrnt hacmi 

ile su hacminin toplamıdır. 
den fedakarl ık edilerek meyda
na getirilmektedir. 

Protein, Fluoroprotein ve 
~FFF tip köpük ler yalnızcıı 
hıdrokarbon lar üzerinde etkili 
dirler. Su ile karışabilen polar 
s~_Jvent!er ge~ellikle bu tip kö
puk Je rı tahrıp ederler. Polar 
solventler özel alkolle mukave
metli köpük konsımtreleri ne 
il.ııiyaç gösterirler. Alcohol Re
sıstanı Foam (ARF) t ip köpUk-

Köpük konsaııırelcriııdeıı üretilen genleşmiş 

köpükler örıme ve soğuııııa suretiyle görev yapar
lar. Yanıcı ve parlayıcı bıılııırların serbest kalması
nı önlcrlerken, soğutmak sureıiyledc tekrar tuııış-

Konunun daha iyi anl aşı lma ·ı ba
kım ından biraz daha açab i liriz. 
Mesela % 3 kullanım oranlı lik.id 
konsamreııin 3 litres i 97 liıre su 
ile karıştı rılarak 100 litre orijinal 
hacim elde edilir. Bu !ikici kon
santrenin şayet genleşme oranı 1 O 
i. e 1000 litrelik biı· hacim kııp la
yan köpük küıles i elde edilir. Bu 
kiitledeki hava hacmi 900 litre de· 
mekıir. Tabii ki bu genleşme olayı 

malarıııı önlerler. Köpiik baloncuklarının fonk~ 
siyonları yangına soğutma suyunu ıaşınıakıır. 

ler ananevi olarak bir protein bazı ile köpük baloncuklıı~ ı 
ve ~olar solvcn ı yüzeyi .arasında çözünmeyen ~imya. al ~ı r 
barıy~r yapıc ı b ~r ka ıığın kompozisyonundan ibarelt ır. 
Bu kımyasal barıyer köpük baloncuklannda depolanmış 
· uyun polar solvent ile karısmasıııı önler ve böylece kö
pllk blanketi polar solvem ı~r<ıfındıın imha edilemez. ~u 
nedenle ~Jc?hol Resistant Foamlar koruyucu baı:iyerı .n 
yckpare lığı~ın bozulmamas ı açısından çok m i.l layıın b ı r 
şek ı l cle ıaıbık edilnıelidil'ler. Böylece köpüğün suya bat
mış en küçük zerresi dahi h;ırap olmayacak, parçalanma
yacaktır. 

KÖPÜK KALİTESJ 
.Köplik dU~lik özgül ağırlığı nedeniy le kafi miktard.a 

hafıf olmalı , yanıııı !ikiciler üzerinde kolaylıkla yüzmelı , 
homogen. kesif olrııa·lı , rüzgarda dağ ılmarıı alı, yırtılma
malıd ı r. KöpüğUn kalitesini su terimler bell i eder. 

1. ~ 25 veya % 50 dreı~aj zamanı. 
2. Genleşme veya.Huva/Çözelti Hacmi. 
3. Yangın Performansı. 
4. Geri alev alma mukavemeti ile ıs ıyu dayanma 

kabiliY.eti_., . 
KOPUK VE UYGULAMADA GENEL KAiDE

LER: · 
~ö~ük, Su+Hava+Likid Konsantre'niıı uygun oranlar

da bır ~~h _t_ız veya si sıem ile karışt ı rılmasından meydana 
gelen duşuk yoğunlukda hufif bir hacimsel kütlecl ı r. BLı 
kütlenin özellikleri kullanılan likid konsantreye ve köpük 
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. . . kullanılan nozula'da b.ığlı o larak 
değışmektedı r. P~·or~ın , Fluoroprotein ve AFFF köplikler 
düşük genleşnıelı kopUkler sınıfına girdiklerincleıı düşük 
genleşmeli lanslar ile kuJJunılmalı clııfar. 

2. Orta Genleşmeli Köpükler: 
Gc~leşme değerleri 2 l_-200 ara. ı nda olan köpiiklerdir. 

Genellı kle ort_a g~nle~nıelı . lanslar ile ku ll an ılırla r. Bu tip 
nozullarda enjektör s ı steını farklıdır. Bu ı ip nozullarda Ji
kid konsantr~+su s iste~~ıi daha fazla hava . ürüklcr ve gen
leşme cleğerı daha yuksek olur. Unı uıniye ıl e sen tetik 
esasl ı köpük konsantreleri bu amaç için kullanılır. 

3. Yüksek Genleşmeli Köpükler: 
G~nle~n~_e _cıc~eri 20~'ün. o.zerinde .olan köpükler olup 

genellıkle koptlk Jeııeratörlerı ıle elde edil irler. Tamamen 
~entctik cs~slı likid_ kon~an ı relerdir. Konsantre-Su karışurn 
ınce zerrecı kl er halı~de :ıeneraıö.r fıınıı_ıa spray edilerek yük
s.ek o~a~da genleşm.~ş köpük halınde Jeneratörden çıkar. Bu 
ııp köpilkler çok. yuksek oranda havaya ihtiyaç gösıerdi k
leriııden sadece JCncratörler ile elde edilirler. Zira yüksek 
oranda havayı nncak jeneratörler sağlayabilir. Mesela gen
leşme oran ı 500 olan köpük bünyesindeki hava hacimsel 
olarak: 

50.000 ~itre = 500 ,50.000-100=49.900 Litre'dir. 
100 Lıtre 

~% ~·ı_ük Köpük ~onsaııtresi) ?0.000 Litre gen leşmiş köpük 
ı ç~nsınde: 97 Lı.ıre su + 3 Lıtre köpük koıısantresi (Sen-
tatık) + 49.900 Lııre hava mevcuttur. nF.Vı\M E DECEK 
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l\.apalı )ı• ı · lı ·nk ıııı·yılıın u ~ı'· 
lı •n yu ngııılııl'tlu kısu s iiıTd t• u ~ ıl'ı 
ıııikLardıı oksijı·ıı c ksilnwı-. i o l twıı
~ınclıın gPıı ı• llil i t' ıı ~ık kapılul' , ılı ş 
ııw ı ·di vt'n , u ı-.ansii l' lıo~lul l aı·ı vı• 
di~ı· ı· y ı · ı-lı · rdt•n ) angın lıı :r. l ıı ) u
yılııı uya hu~lal' , yayılımı ı'S !H1 i'l lıı 
dıı lı anıı·<' 1 gi11 i kı;r ııl'lııı ·. Ünwk 
dl'ıu·y lcnl !' lııı ii7. ı : lli k lt'ı· lıil i ııısd 
olunık sapııııııııı ş tıı· . 1 ııpalı or
Lumla ı ·da iıı sn ıı v iiı · u ılu t• so lu
n ıı nı si s lı·ıııl ı·ı ·i o ı·talaıııa ., ı u .. ak 
6!1 °c ı,w;ıldığu ı. ıııırlı siin•, 120°c 
sıc· ııl lı ga 8 ılııkika, 1'1.:i11C sı
nıl lığu :i dakika 177 "C s ı
ı· uldığu ] dakika dayuıııı lı i l
nll'kt<'diı·. Bu h ilgil r ı· ıık ıl 
duıı <; ıkal'ılmaın ıı lıdıı-. 

Yaıı l!ıııııı lııı i'i lııdığı ) t'l'dt· 
l ıii yiiııwıl ı-ıı ı·ıı~ı·Jlc- u1111·s i i
~· i ıı lıilin ı; li Ll'ıllıil'l('rin u lııı 
mııs ı ;.;c· ı ·c·l< ııwk tı ·tlir. Hu aı; ı
ılıı ıı y ııpıl aı-c l u kulluıııluıı ya
pı ııı tıl 7.ı·ıı ı l'h·ı· i , yangın lrn<: • Ş 
yollurıııııı o )'t' l'I' ııygıııı 1111·7.
d ıı ı.ı•ç. iıııi , ız<· ı·ek li ıı iiııdiil'llll' 
al · Llt•ı · i Vt? kııllıııııınıııııı lıi 
linııwsi Vt' hıı koııudıı t'LtTIİ 
ı•gi1inıin ıılııınıııs ı iiııt'111l itlir . 

Yaııgıı1 l,' lklı ~ı uıı lı uıq.;i 
111· ı ırn ııl 11 olul's:ı 11 h,un , )tllııy 

ı · ılikl')' ıılur:ık ı; ı·v ı ·ı· yı• y ıı 
)' ıl lll U y ıı lı ıı~I u y ııı·:ı k 111' . Ci
VH nlu ya ıııı · ı . puı·l u) ıı· ı , pıı1 -
l tı) u·ı yada kolny 1111 ııı;11ı l ıi l ı·ıı 
ıııarlılı• l p ı · in o lııı a ;, ı gı · ı ·ı• kı ıı l'ıli ğ i 
gilı i 1 sıı ·ıı ıl R ıı vı · ııonıı ııl ı ·~yıı )tıda 
ıııııcldı• lı• ı ·p ~ irnyı~ Lİ vı· yu y ılıııa;, ı o
luğu ııdıı- . 

ı\ıwal ko l ıı) luluşa lıil rıı pt'l
rol Urliıılui ilı· 1111 İİl'iiıılı · ı ·dı· ıı ya
pı lıııı ş plıı s Lik , lıı s til v(· kuıı ç uk 
•ri lıi ıııadrl(•lı• ı· y ıı ııgııı 'wy ı·iııi lıı :ı:
fun dırdığı gilıi hıı nın·ıiıı l ıil' uııdu 
) iiksı•lııwı-. i ıı dı· Hıt ı ! ıııli lıiı· ı-ııl 11y
naınn l 1 ud ır . 

Yuııgııı yı · ı ·iııdı· taııı u ııwn ) Un

ıırn olu~Luğııııcla ıı kim ) asa l ı-ı ·ak-

Şahin İPLİKÇİ 
İtfaiye Müdür Yardımcısı 
Adli Tıp Enstitüsü Msc. Uzmanı 

• 
Yangın Ortamından insan 

Kurtarma Yöntemi 
ı. İ)'lı ıı lu ı · lıu~lul' , ii:ı:ı• llikl P kupa lı 
o ı · t u ıııl ul'd tı lıill ımısa 1•111lii s 1ı · i y l'l 
yu ıı gı ıı l ııı·da dalın ı;nk IH'!l'OI ii
r!iıılni İ <;ı' t' ı' lt lı nmıııııı lılı· iı ğırlıldı 
olılıığundan yoğıııı lwğueıı :r.l' lıiı·li 
gu:ı:hır ııwyclıııııı gı·liı·. Bu 7.t' lı i rl i 
gu:ı: o lıı~ ııınıı <J u ıı u gnıpla e l ı· 111 1-

11 1 I'. 

u ) ı\ h ~u p , k ılg ıl - puıııııl yıın
gıııl;ırı vı~ lıu ııd an çıkan Y.ı•lıiı · l i 
gaz l ıır 

lı) l'l ııslik . kau ı; ııl lıı 111ik 11 11 -

gııılnrı ve lıııııd a ıı ı; ılcıııı 7. ı • hirli 

ıı;a:r.lal' . 
ı· ) lp(·I , pnıııı ı k yu ııgııı l ııı·ı VI' 

lıııııduıı ~ık u n :ı: l'lıil'li ga7.la ı·. 
d ) Yiiıı yu ııgınl ııı·ı vı· lıııııdnıı 

ı; ık n ıı :ı:clı i l'li gıı 7.luı· o l ;ıı·ıı l g rıı p
luıııı-. 

lj, ı\ ııa ıııuddl' lı · ı ·ıll'n olu ~a ıı zt•-
lıirli gıı :r. l ııı · ; 

S02 ( Kiikli ı · Ldi ıı k siı ) 
1 ı.,s ( 1 fiılrnjı · ıı Si.i lfiir) 
ıı r: ( ll iılrojı·ıı ~i )ıınii ı·) 

1 U Auıuııya k gi hi ııı u ıld ı· l l' ı · 
siiz 1 ııııus utlııı'. 
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Bıı :ıa• h i rl,i gmdııı· çok riı·ddi vı· 
lelılikclidir. lıısan vifr ııılıı iizı • ı · iıı 
dc: gı•nt' lli k le solııııuııı s i sl ı•nı iıııl ı · 
lıo ğunı , yukı <' ı , iil ılii riiı· ii 1' 1ki 
yıqııııakLadıı" Zaınıııııı ı·ıHk kı-.li o
l anık bıı 1iiı · zc· hiı· li ınuıldı·l ı·dı· o
lıı ~~ııı lınl'ıırr 1 ilı• dı· iiıı·l li kle 1 tıı"
lıoıınıono l ııi ıl in lıillııı ssıı diıııuğda 
vn lıiil ii ıı v iinıllıı ıııı:ydana gı• 1 iı·
diği p cı ı olııjik hıızu ld ı'ık l u ı · y i i:r.ii ıı 
dı· ıı ıı ~ır kpıııplil u~yon lu ı· nw~ılıı
ıHı ı;ı·liı-. il k lı a kı ~ la s ııı·h m;dtık 
şddi ııd ı• d ul'll ııı l ııı· o lıı ~ ııı · ki~i 

kı • ııd iıı i kn y lıı • ıl f'I' ı· ~ 11111· 
kuylıı ih· ıııınııııl ıl ıı;. ı ıl ıı' nı
ııı~laı· lcı • ııdini /-(fü;lı'l'İı '. 

Yo~ıııı ıluıııaıı , ~iıldPtli 
giil'iill ii v ı · di~n oluıııı.ıız 
şııı· ı l ıı ı · iı; iıı ıl(' k i ~i dıınıııı ı. 1 -
rf'~ rl' ııl s i yonu ı ıa ıırnı · ıı ır, kıı l
dığıı ıılan yu~ayıın in sa nı d ı 
~urıd a ıı sa~l ıklı lıi l' ~ı· k i ld ı· 
giinıwk ı;ok g ii ç liiı·. <,: iiııkii 
ki ~i ılııııı ıı ıı i<; i ıı dt• kı · ıııl iııi 
ka y lw1nıi H d ıır ıı1111l aıl11'. Ha t ı 
ı\v.ı· ııpu iiİkt'k ı ·iııdı· Özl'll i ldı • 
lı ıı 1 iiı · ıı ı · Laıııl tı rdu 'fpı• ıııa l 
1 11 ııı 1Tu ya rdımı y la (EE\. ) 
)11~1111 dııııı aıı 11' 7.l'lı iı · li ı.:ıı:r.
l ıın ıı iç iııd l'n l ız ıl Ölı"ı-.i ı~ ııı 
y urdıııu y l a )ıııı ı.; ııı i ı; iııılı • 
lı l'rl ıunı-; i l ı iı · i ıı ~ıı ııı n l ııılıı 
ıı ıı p lııılıııııııuılı ~ı ıı ı lt'slıiL ı ·
ıl l'ı'. v(' olay )l'ı·i ıııl ı·n siinı ı li 
l ı i <: i ın el ı• uz ıı k 1u ı: lırı 1 arak 

ı. 1111- i lı ·ıw ff{i ;, yıı pıırılır . 
B ıı 1 ii ı· k u 111 ı · ı· a ) anl ı ıı ıı ) 1 ıı 

lı ıı~ l o ııg ı ç lu itfu iyl' ııiıı ilk ıııiid u
hule ı·kilıind !' y<'r u l ıııı 1 ıır1ııı· 11 1 u 
Timi (i:ı;p ) nı a~kı• l ı·ı·lı~ ) u~•ı) u ıı 
nınlılar ı ohı) yı ·riıı ılı ·ıı ı ı :r.uk l ıı~ l ı· 
np ıııliılahalı· lııı ı;; IHınul Ludıı- . Di
~P I' 1-(r li şnıiş i i lk l' lı ·nk ya ıı l-( ııılar 
dn kı ıı·tııı · ııııı 11ı ıı 111· ı v lu furklı ııw
lıH !(aı · ıı)gııluııııı ıı kt'ad ıı" Ü:r.ı·ll il -
h· l 1ıı l yn ve ı\ v ııs lrıt l)a du ;,ıı ılı · ı·r 
)ııııgıı ı l ıı r i ı; i ıı Hzı·l Pği1ilıııi~ 1 ii
ıwklı·r 1 ııllanı lınnk1nd ıı·. 
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Halil YILMAZ 
Kadıköy Bölge Grup Amiri 

Bir Grubumuz 
Kadıköy 

Abdurrahman SUNGUR 
Kadıköy Bölge Grup Amiri Yrcl. 

S öğü tl ü Çeşme Cad. Mahmutbaba Türbe So
kak üzerinde J.er alan Kadıköy İtfaiye Bölge 
Grup Amirl i~_iıniz, _genelde Kadtk~)'. Mer

kez, Moda, Yeldegırmcnı, Hasanpaşa, Fık ı rlepeı. 
Acıbadem, Kızı ltoprak, Feneryolu, Kuyubası gıbı 
sennler ile civarına hizmet vermektedil'. Bunun 
yanında yine bölge gurubumuza bağl ı olarak çalı-

şan Göztepe Tanzimat Sokak üzerinde y~r alan 
Erenköy müfrezemiz; Suadiye, Bostancı , l5eren
köy, Küçükbakkalköy, Yenisahra, Kozyatagı gibi 
semtler ve civarına, yine bölge grubumuza bağ l ı 
olarak göTev y~ıpan Maltepe 111üfrezemiz ele; Mal
tepe, Kllçükyalı , Gülsuyu, Zl.lmrütevler, Baş ı bU-

yük gibi semtler ile civanna hizınet vermektedir. 
Grup ve müfreze merkezlerimizde toplam görevli 
personel say ımı z 16 1 olup, bun un la birlikte Grup 
Merkezinde 11 araç 12 motopomp, mUfrezeJerde 
2'şer araç yer almaktad ı r. Grup merkezindeki araç
lar içerisinde ise ayrıca tlim Anadolu yakasındaki 
tahlisiye olay larına katılan 2 kurtarıcı araç ve kur

ta rrna ekibi bulun
maktadır. Tüm grup 
ve müfreze mıntıkala
rım ı zda yıllık ortala
ma itf'ai olay say ı sı 
1700- 1900 aras ında
dır. Bölgemiz dahilin
de Haydarpaşa Güm
rüğü , Askeri ve N u
mune has tan e le ri , 
Devlet Malzeme Ofisi 
Erenköy GUrmllğü , 
Otosan, Marmara 
Üni ve rs ites i gi bi 
önemli yerlerin yanın
da oldukça yoğun si
nema, toplantı salon
l arı, alı ş veri~ merkez
le ri , yine yoğlllı bi
çimde eğitım lrnnım
lan ve de bol miktar
da çok katl ı binalar 
grup ve mi.ifrezele ri 
nı izi çok faal ve 
önemli k ı lmaktad ır. 
Tüm bu yoğunluğa 
rağmen yıll ardır gnıp 

binamızm yer aldığ ı alanın çevresinde haftanın 2 
günü kurulan pazarın olumsuz etkileri ve aksak
fıklan yaşanmaktadır. Grup binaınız111 da eski bir 
yapı olmas ı neden i ile yetersizliği söz konusu 
olup, ayrıca bu konudakı çalışmalar hızla devam 
eıınekreclir. 

• 
iZ a abılın ın z 1 

hbar Yı ter 

• 
ın 
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Motopomp Taşıma ve Baca 
Yangınlarını Söndürme Aracı 
Şükrü ÖZTÜRK 
Mak. Müh. İtfaiye Teknik Müd. Yrd. 

İtCui yc 110 dergisinin ikinci say ı sında İtfaiye 
a raç ları n ı n gnı p l •rnclı rılnıas ı yapmış ve ~c ımHik 
olarak be 1 i rtın iş. Söndü rıne araç !arından i mel at 
klavul söndürme aracın ın üzerinde bulunan sön
dürme ve k urtarm a malzemelerinden balı 
setmi ştirn. Bu sny ıda motopomp tasıma v~ baca 
yangınlarıııı söndürme araçlarından bahsedılecek
ti r. 

Motopomp taşıma ;;ıra_c ! motor gücü en 1.ız 70 
PS (DIN) olan, 1 +4 kışı lı k olup, yal nız seyyar 
ıno ı oponıp ve akst:suarların ı taş ıyan m.inibüs şek
linde cfüayn edi lmi~ kapa.ı.ı bir araçtır. I s~ck üzeri
ne yang ı nda kullanılmak uzere ba71 tek nık nıalze
ıncni n yı.!rlcştiri l ınes i nılimkünclür. 

Bu araç y<rngınlarda yangın mahalline hiclrant, 
dere, kuyu, su deposu, deniz gibi su kaynak 
l a rı ndan su sev kiyatı nın sağ lanıııa:-.ı !):in kul
laıııldığ ı gibi . yağm ur su larının bastıgı konut 
ve i şycrlerinin bodrıı ınıına t <.1şı.ın suyıın çck il 
mesı için motopompu olay mahalline i vedi 
olarak taşımaya ywTır. Motuponıp ve aksesu
arl arı üzerinden hiçbir :1.aınan alınmamalıdır. 
Her zaman hi znıc ıc hazır bulundurulan bir 
araç olma l ıdır. Resim (l, 2, 3) 

Baca yaııRı nlarını. söndürme ar?~ ı motor 
gücü en az 2u0 PS(DlN)olan 1+5 k ı şı La~ıyan 
arkasında PTO elan tahri kli pompası üzt:rin
de, monütörü Lünıli y lc çel ik kaynak.it herkes 
konik takoz larla ~asesi üzerindeki yardımcı 
şaseye esnek ~c'k ilde monte ccli l nıı~ kapla
ma olnrak kullanılan levhalar aleminyuııı 
olan 4 kapı lı bir araçtır. Şoför kab inin ar-
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kasında alcı ve avadanl ık dolapları bıı l unın;.ık
taclır. Dolaplar Lo1.u ve suyu geçirmeyen özel 
alüminyum prorilli pancurl~ır (star) ilc kapatılmış 
ol ıı ıalı<lır. Pancurlar aç ı lclığında dolaplar otomatik 
olarak aydınl::utlmal ıdır. 

Ayrıca kapaklar aç ı k kaldığında ~orör maha
lindc bulunan panodaki ikaz ısığı yanınalıclır. Blı 
dolapta aracın ıki yanında da bu lunmalıc.lır. 

Pompa nıahalli <1racın arka tararıı ıda bulunnıa
lı , pompa bölümünde çalışan pcr~onelin korun
mas ı iç[n yukarıya cloğru kalkan bir kapak ve
ya alcnıi nyum pancur(suır)i le knpatılınal ı dır. 

Aracın pomFns ı iki kademeli olarak di1-uyıı 
ı..:dilıncl i , ıı orına Lıasınçrn iki fan yi.iksek bas ıııç 
Uç fan ç1,ılısınalıdır. YUksek basınç kısmı nornıal 
basınç k ı snı ından beslenmel idir. Poınpu ~al ı ~rna
s ı durduru l ınaclan ponıpanın ı..ı;erek li k.umaııc.la~ı 
yup ı lurak ııorım:ıl busınçttııı yliksck basınca geçe
bi lmelidi r. Yüksek basınçta ilk müduhalc dona
nıınıı ıda az su hart: ıyanık etkin bir şekilde yan~ı 
na müdahale etmek mümkün o l n ıalı soğuk ı k
l iınli yerlerde pompa araç ınotonınun soğutma 
sistemine öze l bir devre ile bağ l ı bulu11111alıdır. 
Kı~ın poıııpanın donmas ı yazı nda motorun aş ırı 
ısı yapması ön leıımc l i<Jir. 

Poınpanııı gövdesi fun l arı ve fon yalakları 
deniz suyun clayan ı klı hafi!' ıııctal a lı şıınclan ve
ya hrom; nıalzeıııedcn mi lli ise paslanmaz çelik~ 
ten yupılnıalıclır. 

Pompa arac:ın tankından eıni~ yaptığı nda 1 O 
bar basınçta dakik<ıda 3000 litre, 40 bar basın
cıııda 300 l itre su vermelidir. Normal koşullar al
tında 3 metre çoğrafi yüksek l ikten 8 bar basınç
ta dakikada en az. 2800 litre su cı ni ~i yapılmal ıdı r. 
Ponıpaııııı cnıis vcrinıi hiçbir zaman %85 allına 
dUşıııcı~e ! idir. Bu l!a yaklaşık olarak azami em i ş 
ylikscklığı 8,6 nı d ı r. 
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ı\n:11.: ın pompasının ~ast~ğ ı değ~~ i ~ ıniktarda
ki suyu ıaın ve gere*'·' or.ınckı k<?~u.k .kar~ ştır
ımk için pompaya buglannıış ek bıı unıt csı ol 
m;lıdır. Pompa gerek norıı~a l .. geı:~~sc >1üksek b•~
sınçlı su kulli:ın ı ldığında kopuk unıı.es ı i le köpük 
oranı %0 ile %6 arasında ayarlana.bı l rnel iclir. Bü
tlin basınç ç ı k ı ş ları kapak kurı ş ımı .. ıl~. bağlanmalı 
dıl'. Köplik ku} l anı l nıayı~:a~sa ~opu~ ı.ankı~d ~'.n 
gekn köpük bır ~altcrle ~,~p.Hı~abıl ı_n~lıdır. K opuk 
sisteminde kul landan 111<1 l zeıne koı ez.yona daya
nıklı alışınılı hafif nıtıl.~cı_necl e.11 • olmal ıdır. Aracı!ı 
popasıııııı tablosunda yu~~~k bc1sın~ monomeırcsı, 
normal b<ı s ı nç ınonorı1~t:e.sı .. 111o~ıova~Lll~1nıet ~:e. Sll 

tankı seviye göstcrcrcs.ı köpuk_ tt1n.~ ~evıye goster
~csi, pompa devrede ı kaı ışı~ ı k.?PUk _ana vanası 
ık.az ı~ ı ğı, köpük. ~ına vana. ~alteıı ._~ ııı ı ş po ı~ıpas ı 
kolu, tanktan enııs kolu ~IŞ~dn emı ~ kolu ylıksek 
basınç açma kapt;nıu kopük karı şını ayar kolu 
(%0 -(ı) y üksek bt1s ınç çıkı ş kolu ponıpa bosalt-
ma kolu el gazı v.s buJunı;ı<~11? 1 "· . • . ' . 

Pompanın bir adet A tıpı stoı 7, ı ckorlu emış 
agıı 4 adet B tipi s torı .. rekorlu ve vana l ı norırnı'I 
ba.sırıç çık ı~ ı biri i 1 k 111ud~lıal.e hort~ınuna bağlı 
ı l..ı adc ı yüksek basınç ç ıkı ~ ı ve su cloJclurına 
bağlantıları olnınlıdır. 

Arncın üzerinde bulunan 
su talikı 2500 litrelik canı el
yal 1ukviycli p las tik(GRP
Gl--K) veya pas l aıını az mal
ZL'ıncden iımıl edilmiş olma
l ıdır. Su tankının üstUnc. Ç,a~ 
buk kapanabilen adan gırı ş ı 
ıı;ııı ınc ııho l knpağ ı , ıaş ına 
iıniıcsi, tank sev i ~e göstcrge
s ı ve pompa bag l a n t ı s ı bu
lu ııırnı 1 ıcl ı r. 

Tank elasti k i elemaı~ l <~rla 
arac ın y ard ımc ı şas ı sı n e 
oluı tluru l mu~ iç inde da l ~a
laımıtıy ı önleyic ı dalga k ııan 
\ L' tankı n en alt nok t asından 
boşultına vanas ı buJun ırnıl ı 
dıı 

l\rac ın üzerinde bulunan 
küpiik tank 500 l t.lik çabuk 
kap:.ınan adanı !ri ris ıı1cıılıal 

b ' 
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ve kapağı taşma ünitesi, çalkalama. temiz
leme clonanımı ve pompanın köpük oranla
yıc ı sına irti batlı köpük emiş bağl antıs ı ve 
köpük tankı su tank ı na entegre olarak imal 
edılmelid ir. 

A raç i.i zerinde bulunan monitör çubuk 
sabitle~tirme donunıını i le istenilen pozi s
yonda sabitl eştirilmelidir. Kullanılma ko lla
rı kullaıı çının boyuna ko l ay lıkla ayarlanabi l
meli , her Llirlü köpi.ik ve AFFF i ş l eyebilme
lidir. fvionitör enjektörü olmalı , bu enjektör 
sayesınde O - 2400 Jt./dnk. aras ı kademesiz 
şekilde su seti ve sis ayarları ,ya p ılmalıdır. 
Moıü törUn ana gfü; terges ı enjek tör, kö

pük borusu, detlcktör korozyona elayı.mıklı 
hafi r metal aksamları ' el le temas eden k ı 
sım lar plastik ve kumanda ko lları çelikten 

olmalıdı r. M onitör 360 derece sonııuz dönmeli, di
key hareketini - 50 derece ile+ 80 derece aras ı nda 
yap ılacak şekilde yerleşti ri lme l id i r. M onitörün su 
atı ş mesafesi 1 O bar, basınç altında dakikada 800 
it. suyu 48 metreye, 1 200 iL. suyu 60 metreye, 
l 600 it. suyu 65 metreye, 2400 iL. suyu 70 metre
ye atııbi l ıııelidir. 

A raç üzerinde bulunan ilk müdahale donanım 
p~mpa b~li.lmünde ve~a ya~ı ıara~ında aksiye! şe
kılcJc ~u ı lc bcslenmelı , ~ek ı lde yi.ı ksek bas ınç ak
samına bağ l ı o lmalıdır. 

Y üksek bas ınç hortumun boyu 50 ın. iç çapı 
25 mm. , d ı ş çapı 38 mm., çıknga sarı l ı , mekaııık 
freni, elle veya motorla sanlına ünitesi bulunma l ı 
d ır. YUksek bas ı nç hortumunun ucunda, yüksek 
bas ınç tabancas ı tek kol kumandası ile jet ve sis 
ayarı olasılığ ı s;;ığl çıyacak şekilde o l malıJır. 

Baca yangın l arını söndi.irme anıc ı baca yangın
l a rını , küçük boyutlu yangınlara ve trafik k;-17.ala
rına müdahale etmek için en uygun araç olmal ıdır. 
A raç Uzerine trafik kaza larınclakazazcdcy i kurtar
mak iyin. kesm~~ ~~y ırın a, hidrol ik aletlerle ve 
eleklnk .ı e nern ıonı , kaza anında hem yangına 
müdahale etmek hemde kaınzedey i kurtarmak içn 
en uyguıı araç olma lıd ır. 
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• • iLK YARDIM 

Nuri AYDIN 
Personel 

ve Yazı işleri Amiri 

LK YARDIM: Olay yerin
de orada bulunan kiş i lere 
ve olay yerinde bulunan a
raç ve gereçlerle yapılma
ya baş l anan hayat kurtarıcı 
giri~imlerd,i r. 
T ANIM: ln ·•ın sağl ığını n 

tedav iye ve müdahaleye ihtiyaç o l uştumıı 
(kaza, yaralanma, düşme, y~ıngı n, ı.ehirlen
me, suda boğulma gibi geçen sürede yapı · 
lan ı ı bb ı y~ırd ı m l ardır. 

llk yRrd ımı yapnıRk için doktor ve suğ
l ı k personel i olmak gerekmez. Yeık ili ac il 
yardım ekibi veya malzemesi gelinceye ve 
hasta bu olanaklara kavuşmak için gönderi 
l inceye kadnr ilk plc~ndtı yapıl an hayat kur
tarımı hizmetlerid ir. Bunu bazen ıı raçtak i 
sOrllctl. işçi veya yang ı nı söndtlrmek için o
lay yerine gelen itfaiyeci gibi l< iş i ler i n yap
ın a zorunl u l uğu o ldu ğundan ilk yarclıını 
herke8 öğrenmeli ve gerektiğinde yapabilmelidi r. 

Kazalardan sonraki ölümlerin % 1 O u i lk 5 dakikada 
ve % 50 si ilk yarım saatte, hele kaza dan soımık i i lk 5 
dakikada deneyimli ve her tUrlü araç ve gereci acil yar
d ı m ekibi , kaza yerine yet işemeyeceğine göre herkesin 
luıyaı kurtancı ilk yardını ı bi lmesi ve uygu l amas ı gere
kiyor bunlar öncel ikle hava yolunu wımuk ve yapay so
lunum kalp ma:s:lj ı yapmak, kanamayı durdurmak. ~ok 
teda.v isi kırık ve yara l ıların tesbiı ve sarı lmas ıd ı!'. 

iLK YARDIMIN TEMEL iL· 
KELERİ 
İlk yard ım ya~am kurtarıc ı veya ynşaına destek ve

ren zaman y itirmeden çabuk bilgi l i ve bil inçli olarak 
yap ı l ma l ı d ı r. Bu nedenle de bu i lk dakika lard<ı durumu 
kavrnyarak yaşamı kurtaracak ve koruyacak ilk yardım 
ya pıl ııı alıdır. Bu nedenlerde i lk yardım iç in dok ı or 
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hemşire ve sağlık personeli bekleyemeyiz. Bu durumda 
i lk yar.dınıııı 3 temel kuralı vard ı r. 

<ı) i lk yı1rclıın olay yerinde yapı lı r : Bu yol işyeri spor 
yeri, okul, ev ve y<mgın m(thull i olabi lir. Nerede olursa 
orada yupı lır. 

b) llk yardım ı olay yerinde kim var. a o başlatır: Bu 
kendimiz araçtaki, okuldaki, iş yerindeki i ş arkadaşı vb. 
herkes ohıbi lir. 

Doktor ve sağlı kçı olması gerekmez. 
c.:) i lk yardım yapmak için gerekli araç ve gereçleri 

olay yerinde bulunanlarla yeıinmemiz gerekir: Bu okul 
ve işyeri vb. gibi yerlerde bulunan ilk yardım çantasın
dak!Jerle vı,; elde bu lunanlarla yapılı_r. 

ILK YARDIMDA TEMEL GOREVLER 
1ık yaı·d ı nıda aci len önlem ve tedavilerle yaral ı ve 

hasta kurtanlır. Kötü sonuçlar ön lenir. Stubil duruma 
soku lur ve daha sonra daha bilgili yetkili sağlık ekibine 
lrnbcr verilir. ·· 

İlk yard ımdHki hizmetler şun lard ır: 
ı. Yaral ı nın bul u nduğu yeri veya yara lıy ı tesbit et

mek (özel likle deprem, su baskını , büyük trafik , uçak 
kuzaları yangınlarda) 

2. Kurtarma ve GUven Yaralıy ı olay yeri ııden kur
tarmak 

3. Değerlend i nne: Hastalığın teşhi si ve değel'lendir
mesi , 

4. Yaşam kurıanc ı acil girişimler: Yaşamın ilk 3 ko-
şu l udur 

Aiırnay a) Hava yolunu açmak, 
.Breath i ııg b) Solunumu düzeltmek yapay solunum 
Circulation, c) Kalbi çalıştırmak, kulp masajı şok ve 

kanama ı edavis i 
5. Hasta durumunun güve11cesi tesbili: (Omurga ve 

d iğer bUyUk kırık lar ve yanı k larda) 
6. Acil yurclım merkezleri i le haberleşme ve sevk 

merkezleri ile iletişime geçi lir, bi lgi isteni r ambulans 
çağrılır 

7. Yara lı ve hastal arı tedavi ve taşınma yönünden 
öncelik verilerek ayırma yapılır 

8. Yarcılı ve hastaların taşınmas ı sağlan ı r . 
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GÖREVLERİN BELİRLEN 
MESİ YÖNÜNDEN İLK YAR· 
DiMiN İLKELERİ 

a) Tedbir ve kurtarma d) Telekomünikasyon 
b) Tan ı (teşhis) e) Timj 
c) Tedavi f) Taşınma 
<ı) Tedbir: Olay ye rini, hastayı ve kendimizi koru

maktır. 
b) Tan ı (Teshis) : 2-3 dakikada yapılan gözlem ve 

ınu<ıyeneyle hayat ı tehdit eden o lay la rı n teşhis i konu
lur. Muayene 3 grupla özetlenebilir. 

1. Kısa ve si.iratli öykii a l ı nı r. 
2. Gözlemle yara l ının durumu değerlendiri l ir . 
3. El ile muayene yapılarak nabızlar, kınk ve çıkık-

lar tesbit edi li r. 
c) Tedavi: Bu hayat kurtarıc ı tedavidir. A . B. C 
(A irway, Breaıing, Circulation) 
l. Hava yolunu açmak ve açık tutmak, 
2. Soluk al ıp vermeyi sağ lamak(yapay solunum), 
3. Kulp ve kan do laş ımının ça l ı ş ı ırı lın asın ı sağla

mak, 
d) TelckomUnikasyon: Haber verme, 
e) Tiraj: (Ayı rmak) Hangi yara lı ve hastaya tedavi-

de öncelik veri lebi leceğin i veytı lı11s t a il)e ne kadar sii· 
raılc ilk yaı·cl ı ın gerektiğine karar verilir. 

t) Ttı~mııı": Hasta ve yaral ıların normal araç ve ge
reçlel'lc veya (ambulans ve bazen hel ikopter le) isteye
ceği ne b<.l ;cır verir. 

KAYNAK: Prot'. Dr. Rıdvun EGE 
İLK ve ACİL YARDIM 1995 

}'J\J.\l) }'U ZJ~I 'IE C;.\l'Ui'UZll'I 

.... Km·bondloksidi Yangın 

Söndür:nıe Cihazlru-ı 

lllıı> ABC tipi Kuru Kiınyevi Tozlu 

Yangın Sönclürnıe Cüuızları 

- Dıştan I<a1'tuşlu 

·İçten Kartuşlu 

· Sürekli Basınçlı 

! ' lllıı> ABC Hpi Kuru Kinıyevi To~ 

~ BURSAN 
~ 

~ BASSAN 

BURSA SANAYi 
!f • 'L~·•'ol ·'~ 

1 

. . 
iŞLETMELERi A.Ş. 

Merkez: Lltros Yolu No: 4/1 34020 Topkepı . İST. 

Tel : (0.212) 61315 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" kuruluşudur. 

l uııı Cennette Çiçekleri sula makla meşguller 

2 "'""" Denize 
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3 M•l• Pantolonları düşmesin diye 
4 *** Lahanalarda 
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('lizamettin KARADAŞ 
itfaiye Eğitim Merkezi Amir Yrd. 

. Nur!. ~İŞMAN 
itfaiye Eğitim Merkezi Oğretmeni 

Söndürme 
•• 

Maddeleri ve Kullanıın Ozellikleri 
Söndürme maddelerinin kullanılması. yanıcı mad

denin türüne göre değ işken l i k arz etmek ıedi r. 
Yangın l arda başarı lı ol ın::ının en ıemel şartı uygun sön
cli.i rme maddesi seçimine bağlıd ır. Profosyoncl şehi r itfa
iyeleri , iş yerinin özel güvenlik veya iı f<ıi hi1.metlerini 
sunan görevlilerine göre söndli rııı e ımıdch:.:)ı i scç iıııincle 
daha fazla zorlanmaktadır. Müdahale edilen her yang ın 
gerek yan ıc ı madde farklılıkl arı gerekse müdahale tekni
ğ i aç ı sından bir diğeriy le fark lı olmakta ve bu farklıl ı k
larda kısa sürede olsa müdahaleden önce bir araştırma 
yapımı ihti yac ı göstermektedir. t Yangın yükü. yanıc ı 
madde cinsi, müdahale yönıemlcri v.b ) Yang ı nlarda iyi 
araştırma yapılmadıın ~cçilen stindllrme maddesi bazen 
gereksiz zaman kuyı p l arıııa ve doğa l olarak ta y::ıngı nın 
yay ıl ması na .~ebcp olnwkıa, b;ızende silnuürme maddesi
nin israfına ye maddi aç ıd;ın kurumun zunırınu yol .ıç
ınaktadı r . ( Örnek: Köpükle müdahale ed ip. daha soııru 
aynı tı.ö l gex.e su ku ll anılmas ı ) . 

SONDÜRME MADDELERiNDEN SU (H20) 

Gi.inünıi.izde; su en çok kullanı l an söndlirme mad
desi olarak göıtilınekteclir. Şehir İtfaiye leri yan-

gınlarda s!irekli olarak su kullanılıyor diye bi rLakım çev
re lerden eleştiri alınaktadır. H •ılbuki ç ı kan yangı nların 
% 90 ' lık bö l UnıllııUn kal"ı madde y<ıng ı nları olduğu ve 
knıı madde yangın l arının ( A türü ) en ideal söndürme 
maddesinin su ol acağı bil iniyorsa yapı lan eleştiriler yer
siz ve <l raşt ı rılmamı ş çalışmal ar olmakran öteye gitmeye
cektir. Su, gerek direk yanan maddeye sönclll rıne ama
c ıy la. gerekse diğer yangın tllrlerinde kaık ı , ( Köpilk ) 
veya soğutma amacıy la ::ığ ı rlık lı ol~ırak kullaıı ı lmakıadır. 

Suyu katı madde yangı n l arıııcl;ı ku ll anırken bir takım 
temel esasların bilinmesi gerekir. Suyla nı iidaha l ede esas 
kora ulaşmaktır, çünkü ançak kor üzerinde bulıarla~tırı
lan su yanıcı maddede bulunan eneıjiyi çalmakta ve kor
daki enerjiyi serbest luıvaya ulaştırarak yanı cı madde, 
02 ve enerji üçgenindeki eneıji faktörünU ortadan ka ldı
rarak yanmayı sona ercl i mıektedir. Halbuki alev Uzerin
de yapıl ::ın bu hıırlaştırına i şlemi yanmanı n sona ermesi 
için gereken aktivi tey i sağlayamamak ı adır. 

Ymıg ı nlımla ku l landığımız suyun taımunıııı kor Uze
rincle buli arlaştırınu imkanım ız olabilseydi, ka"lı madde 
yangı nlarını çok daha kı sa bir sürede söndUrehil irdik. 
Çünkü 1 Lt su buharlaştığınında 1700 Lı su bu hurın<ı clö-
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ni.işmekte ve oldukça fazla ısıyı yanıcı maddeden kopar
maktadır . Fakat yapılan araştırmalarda kullanılan suyun 
yanlızca % 1 O' nu kor üzerinde, d iğer kısmıda yanma ııe
tieesindc oluşan alevlerden çıkan ıs ıdan dol ayı kora 
ulaşmadan buha rl aşmaktad ır. 

Suyun kat ı madde yaııgı nlannd::ıki söndlirme etkisi
nin yan ında d iğer söııdi.l rrne nıactdelerinden oldukça 
ucuz o l 111u~ıda Hyrı bir avantujd ır. Profesyonel Şehir it
fa iyesi yangın l ara uhıştı ğ ıııdu çoğu zaman ge li şmiş yan
gın l arla karş ılaşmaktadır. Doğa l olarakta birçok yangın
da birden fazla yangı n tiirü oluşmakta ve bu tUr yerlerde 
ağırlıklı olarak söndürme maddesi olarak su tercih edil
mektedir. Suyun elektron ik ve metal malı.eıneler üzerin
de oksiıley ici etkisinin fazla olduğu bi linmesine rağmen 
bu llir malzemeler genci 1 i kle kmı y<ııııcı larla birlikte bu
luncluğund<ın ve birlikte yunmıı ol ayı gerçekleştiğinden 
<ıynı ıııekamı ayrı ayrı söndürme maddesi kullanmak zor 
veya eıkisiz kalacağı için su tercih edi lmesi daha uygun 
olacaktır. Ancak başlangıcı nda bu tUr yerlerde ya ııg ııı 
katı maddelere sıçramadan erken mUdahalelerle portatif 
söndürme c ihazlarıy l a elektronik - ırıel<ll n1alzemelere 
oksiı ley ic i eı kis i o lmayaıı sönclUrıne ımıddes i ku l lanı l
malı ve bu görev de öncelikli olarak işyerlerinin kendi 
eğit il ı~ı~~ el~man la rı ıarnfı ndan yuptlımı lıdtr. 

Sür'ID\JRM~ MADDELERiNDEN ( C02) KAR
BONDlOKSlT 

K arbonun tamamen yanması ile k irecin asit i le ya
kı lmas ı sonucu elde edild iği gibi , doğada serbest 

olarak bulunur ve elde edi lir. Yan ıc ı bir gaz değildir. 
Bir çok madde ile rcı1ksiyona giremez. Muhafaza tankın
dan boşal tılmm;ı için gerekli basıncı kendi yaratır. Elekt
riğ i iletmez, kullan ı lan yerele hiç bir artık btrakınaı. 
Normal ~arılarda C02 bir gazdır. S ıkı şt ırma ve .soğut
ma yolu ile sıv ı , katı fia le getiri lebilir. -56 C derecede 
üç hal noktasındad ı r. Yani kapal ı kap içersinde · s ı vı ve 
g::ız hali nele bulunur. Kritik s ıcak lığ ı 31 C derececlır. 
Hem s ı vı hemde ga:G halinde bu l u n<ıbi l cl iğ inden sıcıtklık 
fozlal a~ır. Kri tik sıcakl ı k ded iğim iz 31 C derece de bu
harın yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir. C02 hava, 
da % 0,03 oranında bulunur. Renks iz ve kokusuzdur. 
Yoğunl uğu 1,52 kg/ mı· ti.ir. 

TlipUn içersine sıv ı C02 cloldurulacaksa 20 C dere
ce' de 57 bar basınç gerekmektedir. Sıvı karbondioksit 
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atmosfere verildiğinde depolanması -17 C derecede ya· 
pılmış ise % 46' sı kuru buza dönüşü r. 21 C derecede ise 
ya lnı z % 25 kuru buza dönUştır. Meydana gelen bu kuru 
buı • 78 C derecededir. Karbondioksit alçak basınç lı so
ğutma tanklarında ve d i kişs i z yüksek basınç lı ttlplerle 
depolanmaktadır. 22 C derecede tamamen sıv ı halde bu
lunan C02 s ıcaklık arıı ş l'arında hızla ga7 haline geçer. 
Bu durum 65 C derecede tlipün dayanıklılı k basıncı o l;ın 
250 bara Lılaştığı için C02 ıllp leri sıcak çevrelerde bu· 
lundurulımımalıdır. 1 kg. s ıv ı C02' den 500 Lı. gaz hali· 
ne dönUştır. Hav:;ıcla O.Q3 pran ıııda bu luııur. 

KARUONDIOKSITJN KULLANI LMASI 
TEHLİKELİ OLAN MADDELER 
C02 gerekli oksijeni kendi yapı larında hulunduran 

selliloz nitrat gibi kimyastıl maddelerin yangınlarına kar
ş ı etki li bir söndürme ;ınıc ı değild i r. Ayrıca reaktif me
tallerin (sodyum, potasyum, nı<ıgnelyum , titanyum ve 
zirkonyum gibi) metal lıidritleri n yangınlarında karbon
dioksit etkili olmaz. Bu metal ler yandık l arında yüksek 
ısı onaya çıkt ığı ndan COi yi dekompoze c<.lerler. Yani 
karbonmonoksitc (CO) döııüştli rürler ve daha ıelılikeli 
gazların meydana gelmesi mühtemeldir. Aynca püskürt
me anında sıatik e lekıriklenmeye sebep olacağından ya
nıcı ve parlay ıcı orıam la~da .k ullanılmamalıcl ı r. 

KAfUJONDIOKSIT I N AV ANTA.JLARI VE 
DEZAVANTA.JLARf 

0 2, köpük, kurutoz ve h.ılon gazı gihi özel si.incltı ı·
nıc maddeleri ile ku llmı ıııı tılanlarıncla sürekli ra· 

kabct halindedir. Bu yüzden bu sönc.llirmc maddelerinin 
avantajları ve dezavantajlarını çok iyi degcrlendirnıck 
gerekir. 

YUksck konsantrasyonda C02 pzclliklc de ()da koru
ma s isıcmk: rindc ani söndürme eti< isi yanılır. 

C02. elekt rik akımı yalıtkanı say ı lab il ir. Yinede 
~cyyar c ılııı 1. lurla elck ı rik tesisatla r ında ku llanılacaksa 
eınniycı mesafe leri bı nıkılma!-ıı gerekir: C02. diğer sön
dUrUcülcre göre nispeıcn dnlıa ucu;,, ve kolay lı k la cloldu
ru l abilnıcktccl ir. 

• C0 2 en temiz söndli rücüdUr. C02 çok uz oranda 
t ahri~ ve gaz etkisine sahipıir ve diğer :-;örıdUrUdl lcrin 
~üyük ha~ar yaratııkları ıesis lcrde ralıatçu kullunılahilir. 
Om. Laboratuvar yangın l arında. 

1 kg. s ıv ı COi den 500 it. gaz şek li nde C02 mcydıı
na geld iğini gö1.ünUnd<.: bulundurursak alevli yangıtı l arı 
sllndllrnıek için kııpal ı yerlerde 1 kg / m3 co2 ilıti yaı; 
vardır. 

C02 karının buharlaşma hııı yava~ oldu~uııclaıı so
ğutma etkisi önemli rol oynar. C02' in hU ı üıı durumlar
daki ~öncl tırınc etkf5İ inceltme ctkisıne, ymıi boğma cıki
si ııe dayanır. 

Havadaki % 2 1 oranındak i oksijeni% 15' c ind irı rn;k 
için ortamda % 30 haciminde karbondioksite ih t iyaı; var· 
dır. 

DEVAM EDECEK 

Bayrampaşa'daki yangında 2'si ağır 25 kişi yaralandı 
• 

iş Merkezinde Büyük Yangın 
Zemin kattak i kanepe ve yatak imalathane

sinde belirlenemeyen bir nedt?nle ç ıka n. yangında 
büyük bir faciadan dönüldü. itfaiyenin 1.aımını11-
da müdahalesiyle üst katlarda mahsur kalan yüz
l er~e kişi kurtarıldı. 

l stanbul -Bayrampaşa'dak i 6 kallı hi r i ş mer
kezinin zemin katında ç ıkun yaııgınd:ı 2'si ağır 
25 kiş i yaralandı. 
. Edinilen bi lgiye göre, Kadife Durağı A~cl i 
Ipekçi Caddesi 'ııde bulunan 6 katlı Çizmeci l ~
hanı 'nııı zemin katıııda bulunan kanepe ve yatak 
imalathanesinclc clün sam 19.30 s ıral arında he
nüz belirlenemeyen bir nedenden dol ayı yangın 
çı ktı. 

KORKUTAN YANGIN 
Bayranıpıı~a'da (,'irmcci i ~ Mcrkczi'rıdc çıkan yangında 47 

kişi yaralandı . Malı~u r killmı 300 ki~i itfaiyece kurtarı ldı. 
Elekırjk kontağı 
Abdi ipekçi Caddesi li1.eriııdek i i~ ınerkcıiııiıı hiri ııci ka· 

t ında bulunan Ender Kıuıepc'dc diin akşam saat 19.00 \lrnhırın· 
da yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanı lan yangın ın 
kısa• ~ilrede biiyOnıcsi üzerine Bayrampaşa. Fatih. Beyoğlu, 
Bcşikıa~. Gıızio~ıııanpa~n ve Bak ırköy İıfrıiye leri olay yerine 
sevkedildi. 

Büylik panik 
Yangının üst katlara sıçraması it faiye ıaıafından önlenır· 
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Bayrampaşa, Gaziosmanpa~a, Bak ı rköy, Fa
tih, ve Kocasinan f tfaiye ek ipleri, ihbar üLerine 
yangın yerine gelerek müdahale ell i. Binanın 
üst kat lardaki i~ycrleri ııde mahsur kalan ve du
mandan eıki lencn yül' lcrce kişinin J..urtarı ldığ ı . 
yara lanan 2'si ağır 25 k i ~i ni n de, çevre hastane
lerde tedavi altına a l ı nd ı ğ ı öğrenildi. 

Bu anıda Beşiktaş am i Meydan sokak 3 
nunıar:.1d ~t bu lunan ve 168 1 yı lı nda Kazasker 
Mehmet izzet E fendi t arafından yapt ı rılan tarihi 
Vi~nezadc Cami i'11clt: bdirleıwıneyen bir neden
den do layı ç ıkan yangında, caminin ahşap olan 
çatıs ı k ısmen 1.arar gördü. 

Yeni Yüzyıl 17.01.J 996 

kcn, i ~ llll:rkcı indc ıırnlısur kalan yaklaşık 300 ki~i de yo~uıı 
çabalıır soııııcu kıırtarıldı. Panik hıılindc aşağı aılaynn be~ kişi 
de k ı rık lar olduğu bclirıildi. Kurtarılanlardan 47'sinin çe~iıli 
ha,tanelere kaldırıldığı . bunlıırdnıı Ne hah ut Genç( 29) 'c (ili 
lcııda111 Dl·nıirli'ııin (45) hayati ıchl i kcyi :ıılaıamatlığı knydt: 
dillli. Yetkil ilc ı . glindiiılcri 2000 k i~ i niıı çııl ı~ıığı işhunındakı 
20 dllkkan ı n ktil olduğunu miıkladı. 

K urıarı ldı hır 
Yııng ııı sınısıııda biııudu bUyil~ panik ya~anırkcıı. ı t l'ııiye 

mahsur kalaııl:ın ku11ardı. .. 

\l illiycı 17.01.1996 Zeynep ZALİMOGLL' 
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İSTAN,ıUL ,ıüYÜl\ŞEJIİR -~~ıEDİYESİ 
iTFAiYE MUDURLUGUNE 

Sayın ilgili, 
Çizmeci İş Merkezimizde 18 Ocak 1996 günü saat 19.30'da yangın çıkmış 

olup akabinde itfaiyeye haber verilmişir. 
Bu esef veren hadiseyi, ciddiyet ve 4 dakikada olay yerinde olmak gibi bir 

süratle emniyet altına almanız 
yüreğimizi soğutmuştur. Gösterdiğiniz hassasiyetden ötürü teşekkür ederiz. 

25.01.1996 

SANAYİ .VE TİCARET LTD.STİ. 
Abdi ipekçi Caddesi No:81 
Bayrampaşa ISTANBUL 

İTFAİYE MUDÜRLÜGÜNE . . 
ISTANBUL v 

. Sayın, Doç. Dr. Muhittin SOGUKOGLU . 
Abdi Ipekçi Cad.No.87 Bayrampasa'da bulunan, Çizmeci Iş Merkezinde 
16.01.1996 tarihinde yaklaşık saat f9.25'de B l katta başlayan büyük çaplı 
yangına 19.30'da ilk ihbarımı yaptım olayın büyüklüğünden ve telefonda 

verdiğim bilgileri duyarlı davranarak, çok kısa süre içinôe değerlendirerek, tüm 
ekiplerinizi ve Ambulansları seferber ederek, olay mahline gelmenizden dolayı 

yaklaşık 300 kişiyi ve Is Merkezimizin tamamını yanmaktan ve can kaybı 
olmadan kurtardığınız içiı1 size ve ekiplerinize içten teşekkür ve şükranlarımızı 

sunar, başarılarınızın devamını dileriz.18.01.1996 
. Saygılarımla 

. Zjşan Sahinur ÇAVUNT . 
ZiŞAN TEKSTiL VE TIC .. LTD.STI. 
AbCli ipekçi Cad. Çizmeci !ş Merlrnzi 

No:87/46 Bayrampaşa /ISTANBUL 

. . . . . . . . .._, .. 
iTFAiYE MUDURLUGUNE 

J 8.01.1996 günü Bayrampaşa Çizmeci Iş Merkezinde çıkan yangın dolayıst ile 
olay malıalline çok kısa bir sürede yetişerek, yangını kontrol altına alan 

müesseseniz nezninde, müdür, amır ve ç_alışanlarınıza teşekkürü borç 
biliriz.20.01. 1'996 

TEKNİK OTOMOTİV 
TEVFiK .ÇiZMECi 
Çizmeci Iş Merkezi 

Bayrampaşa /ISTANBUL 
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GRUB ADI 
FATİH 
Rami Milfh:ze 
Bayrampaşa Müf. 

llEYOGLU 
Kağıthane 

ÜSKÜUAR 
Ümraniye Müfreze 
Çubuklu Müfreze 
Beykoz Müfreze 

KADIKÖY 
Ercnköy Müfreze 
Maltepe Miifreze 

İSTİNYE 

BAKIRKÖY 
Avcı lar Müfreze 
Yeşilköy Müfreze 
Zeytinburııu Mür. 

ADALA R 
Burgsı:ı:ııdıı Miif. 
Hcybeliacla Miif. 
Kınalıada Müf. 

SARIYER 

BEŞİKTAŞ 

KARTAL 
Pendik Mı'll'reze 
Tuzla Müfreze 
Aydınlı Müfreze 

G.O.PAŞA 

KOCASİNAN 
Rcsneli Müfl'eze 

İstanbul İtfaiye Müdürlüğü 
Grup Ve Müfrezelerin Adresleri 
ADRESİ 
itfaiye Cııd No. 9 Fatih/İsi 
Taliıııhune cad. No. 8 Rami -Eyi!p 
Kı~la Cad. No. 5 Bayrampaşa /Ist 

Oarulbedııi Sok. Uilıı No-Harbiyc 
Sadabııt Cad. Mrıııdra Nok. Kağıthane 

Halk Cacl . Sümbii lzade Suk.No.42 
Çakmak Malı. Yaran Cad. No:l 
Kanlıca Cad. Dila sayı Çubuklu 
Mehmet Yavuz Cad. 0:1 46 

Siişiitlü Çeşme Mahmul baha türbe 
Tanzimat Sok. No72 Erenkii,v 
Cengiz Toı>el Sok. No.3 

istiııyc Mıılı. Emirgaıı Cad. o.106 

Kartallepe Malı. Koşuyolu Cad. No. 35 
Mel'kcz Malı. Cami Sok. Harmaıı veri 
Köyiçi Malı . İst ıısyoıı Cııd. No. 9i 
Telsiz Malı. 71. Sok. no. l 

Sıwlıane Sok. Nu. 23-25 
Yediyalı Sok. No. ı 
Kiiçükbey Sok. No. 5 
Fırımıyırdı Sok. No.16 

llilyükdere Cad. Maltızdere Sok. No. 15 

Palııııgıı Cııd. Y ıldızparkı içi Ortaköy 

Çavuşoşlu Malı. Yakacık Cacl. o. 43 
Bahçelievler Malı. 27 Mayıs Çad. 
Postahane malı. Cumhuriyet nıd . 
Aydınlı Köyü Kimyevi Depolar 

Ilarboros Hayrettin Malı. 1058 Sok 

Sirinevler A.tat.ürk Cad., ~er.baha Yolu 
i<ııyabaşı Koyu Yolu Ktıçukçekınece. 

MUHABERE 
635 O 1 00 (9 hatt) 
578 21 40 
577 21 22 

246 51 97. 246 58 62 
294 00 25 

333 03 61· 342 15 69 
314 70 27 
33102 18 
323 54 14 

347 32 28 
·350 JO 31 
352 70 41 

277 64 62 

571 60 38 
593 14 63 
573 60 33 
582 ll 98 

382 68 21 
381 13 42 
35196 09 
38144 00 

242 18 61 

261 75 01 

353 85 77 
354 29 93. 354 29 93 
395 19 65 
393 14 98- 39314 99 

537 30 64- 537 31 63 

551 28 1 O· 55 128 il 
692 08 ()(). 692 08 o 1 

TEŞEKKUR 

YANGIN 
635 01 IJ-(3Hat) 
578 11 00 
577 49 59 

240 77 77- 240 77 78 
294 02 07- 294 02 08 

333 20 30- 310 14 47 
314 50 00 
3310241 
323 ss 65 

336 08 72- 337 60 62 
302 41 27 
352 02 77 

277 56 77 

583 51 57. 543 01 72 
591 00 66 
663 62 78 
547 ı s 53 

382 60 81 
381 28 02 
351 84 02 
38141 il 

242 40 46 

262 75 00 

353 42 05 

537 24 48- 537 30 89 

552 34 00· 552 34 o 1 

ÇİZMECİ İŞMERKEZİ yangınında yoğun trafik ve yağı şlı hava gibi olumsuz 
şartlara rağmen 3 dakika içersinde olay yerine intikal edip mükemmel bir 

organizasyonla kısa sürede yangın ı kontrol al tına alarak, mahsur kalmış 300 
vatandaşımızı kurtarmanızı gurur duyarak takdirle izledjm. 

Bu yangına fii len i ştirak eden ve katk ıda bulunan, müdüründen itfaiye erine kadar 
tütbeli rütbesiz tüm personeli tebrik eder, başarılarının devamını ve bu başarının 

diğer birim ve kuruJuşlanıntza da örnek teşkil etmesini temenni ederim. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHtR l3ELEDİY,E BAŞKANI 
RECEP TAYYiP ERDOGAN 
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Doç .. Dr. Muh~ttin SOÜUKOGLU 
Istanbul itfaiye Müdürü 

110 
Yayın Kurulu 
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lEYZeG(M AMAN 
DİKKAT,,, OTURDUGUNUZ 
EV AH~AP, soef\Ntzı 

YAl<A~KEN FAL~N 401< TED6İ~li 
:>LMALtSINIZ,,, ~N KÜ<:;Üf<. 9İFZ. 

KtVl~CiM, 'IJ\NGlNA 
0AŞL.,ANGl4 Ot..A0İLi~ ,,, 

NE 009A6l. 
NE KIVll..CIMI 

'/P.VRUCU&..IM ,,.SEN 
İl.t< ÖNCE SOR 0Al<ALlM ,,, 

BU SENE l<(jMUR AıASİL.
Dil<- Mf :!. o·vı..e 

E'U'Z Gf8İ OTU1ZUVOIZUZ 
E\fOE ... }-{EY HfY.~. 
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6) Samsun' un bir i içesi - Romantik 
ı ş ı k. 7) Geni şl i k - Bir savaş aleti -
Kısa zaman. 8) En kilçük toplu nı bi
rimi . 9) Tersi birbirini kesen iki çiz
ginin oluşturduğu derece - B ir is im. 
10) Lirn - Bir k ıta - Tersi gümllş'ün 
simgesi. Ll) Bir ağı l hayvanı - Sara 
ad ıy l a bilinen bi r sinir hastalığı -
"ZiL" i n ünsüzleri. 12) Sibiryada 
yaşayan bir ti.irk boyu - Itiraz etme
yen, kabullenen. 

6~t~~~~~~~d~~-~~~Yu~ıan 
yer - Tersi geri vermek şartı ile alı
nan ödünç p::ıra. 3) Tersi bir soru ya
pımı eki - Bir haber ajansım ızın adı 
- Tersi tok olmayan. 4) Tersi yo l ay
rım ı ç ıkınttlı. S) Çaba gösterilerek 
bir şey yapmak .: Tersi Baltkesirin 
bir ilçesi. 6) "GUN " Un ünsllz,leri -
Tersi bir org::ın ı mız - " DERlN" in 
son hecesi. 7) "ULU" mın ünlüleri -
A rgoda eş kad ın - M ektubun i.izerine 
yapıştı rılan f\yat yaftası. 8) Tersi Be-

"' . l yaz - Ters i lng ili7.cede Defol .gi t -Soldan Sa2a: illazırlayan: Ramazan YAHŞi Tersi Açmaktan emir -Tersi biı' ingi l iz 
l) ispel - Çokblfıniş. 2) Deniz kuş larını n gübre petrol ~irket i. 9) Bazıları tarafından kurulma ı iste-
olarak kullanılan pisli ği - Eski uilde Su. 3) Mi.isli.i- nen hüküınct modeli - Şii rle uğraşan . 10) Tersi ol-
man olan - Avrupa Transit Karayolu. 4) Sığırın ağ- maktan emir - Tersi Tema - Bankanın son hecesi. 
z111dan akan sa lya - B ir hayvan. S) Terş i bir bağ l aç 11) Tuıı us'u n pl akas ı. 12) Kuzu sesi - Tersi et pi -
-Trenin çektiği böli.imlcrden her biri - ipucu. ~irme aleti. 13) Mübarek aylardan bir - Di lsiz. 

11!tJ'h' .................. YA YA YAŞA ŞAŞA 
Hakim, mahkeme 
salonunda çok gürliltli 
olduğunu görlince, 
ıokrnağı masaya vururuk 
seslen ir: 
-Bunclan sonra gtıı·u ııu 
yapanları saloncfon çıkarıp 

evine yol layacağım. 
Bunun üzerine 
Suı;lu ayağa kalkıp 
bağırmaya başlar: 
-Ya, ya ya! Şa,ş(l,şa! 
Hakim, hakim çok yaşa! 
Yn, ya. ya!.. 

-- -

BİLMECE - GÜLDÜl~MECE 

I ·~** Esk i tulumbacılar şimdi ne iş yapıyor'? 
2*** !)Unya 'nın en bUyUk nehri nereye akar? 
JM;;. itfaiyeci ler neden kırmızı kemer ıakarlar'? 
4~'** Hangi sebzelerde ırk aynını vard ır'? 

Ccvoplnrı 3 1. suyfıının sununclD hıılolJilirsini'I.. 

NOT: Sevgi li ok uyucu larım ız! 
Bu sayfada yayın lanmasın ı istediği niz her şey i 
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