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Doç. Dr. Muhittin SOGUKOGLU 
İ stanbul İtfaiye Müdürü 

İTFAİYECİLER DE İNSANDIR 
Yılların ihmali dolayısıyla İstanbul İtfaiyesi 

olarak büyük sıkın.tı lar içersillde bulıınduğ11-
111uz muhakkaktır. 12 Mily~ıı nııfusa, miicnvir 
nlnnlnrla birlikle 1831 km 'lik alanda; 30 is
tasyon, 130 itfaiye aracı ve 1800 personel ile 
hizmet verilmektedir. Girilemeyecek cndde ve 
sokak adedinin çokluğu , cadde ve sokakların 
mevcut trafiği knldıraınayncak konumda olma
sı , park yeters izli,~i dolayısıyla sağlı sollu geli
şig iizcl yollara terk edilmiş araçlar, pazar yede
rindeki keşmekeşlik, mahalleleri tehdit eden, ço
ğu metruk ahşap binalqr vs. bir yandan yangın 
yfikünil nrttmrken, di~er yandan. da yangma 
müdahale imkanlarını kısıtlayan başlıca sorun~ 
ları nı ızd ı r. 

Bu şartlar altında bıı kadar büyük bir met
ropol kenti için Batı stnndart/arına göre çok ge
ri bımkılınış, heıneıı hemen onda bır iınkanTi:ır
In , biivük spekülasyonlara rağmen başarılı 
bir l11 zmet grafiğinin yakalarunış olnıas1 
övünülecek bir olaydır. 

- Peki, böyle bir grnfik yakalanmış mıdır? 
- Elbetfe! Bu kör gö~leri da1ıi kamaştı-ra-

cak kadar aşikardzr. nk günler ya ıılış telkin 
ve varsayımlara dayanrımk bir takım spekülas
yonlara alet olaıı, ço,~unıı tellzilı ederek sövlii
vornın, bazı medya ınensuplnrı dnlıi bıı gerçeği 
ı nkar edeııı ez konuma gel111iş lerdir. 1§94 ve 
1995 yıllarıııa ait istatistiki değerler de bu t:er
çeği ortaya koyınnkfndır. Geçtiğimiz ikı yıl 
içersinde, önceki rWııenıe 11aznmıı yangııı nii.e
dinde artış olmnsııın rn,~men, mal ve can zayi
atlnrmda bı'iyük diişiişler gözlenmiştir. 

Bu balartıım sırrı; personel arasında 
tesis ettigimiz sevgi ve kardeşlik rulııınım 
ortaya çıkardığı aayamşma, yardımla~
ma, fedakarlık ve cesarettir. Bıı noktada ı t-
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fniyecilerimiz o kadar özverili çalışınaktadırlar 
ki, mal sahiplerine dahi parmak ısırlıııaktadır
lar. YnnRtnn manız kalan kazazedelerden al
mn.kta o(dıığıımuz tebrik ve teşekkürler bunun 
eıı büyük delilidir. 
Geçtiğimiz aylarda Pendik'deki bir kimya 

ftıbrikasıııdn çıknn bir yangında milyarlık te
sisleri alev alev yanarken mal sahipleri yaııgı-
111 dehşetle uzaktan seyrettikleri halde, kahra
man itfaiyeci/erimizin fedakar ·çalışmnları kar
şısrnda, tebriklerini gızleyeınemişler, bf in.ha re 
gerek basın aracılığıy7n ve gerekse· direkt oln.rak 
da teşekkürlerini arzetmişlerdi. 

Yine Kartcıl'dn birt 1arfüm imalafhaııesinde 
patlaıncılar a rasında it aiyeci1eriınizin gös f.erdi
ği cesaret ve fedakarlı ·, cıdetn dillere crestan ol
mıış, oln.yı televizyondan izleyenlerin dahi tak
dir ve hayrnıılıklarım toplamıştı. Gelen 111ektııp 
ve tele/011/a r bıı ıı un açık del ilidir. . 

Gözlerden ıızak dfişerı Çizmeci iş Merkezi 
yanf?tnındaki mt'idahale yöntemi, organizasyoıı 
ve ı.fisiplin ise itfaiye eğitiminde ders olnrrık s11-
ırn/acak mahfy_ette idi. 

E rı son 20 111.arf 1996 günü saat 20,00 
sırn larında Yenibosnn 'da bir knğıt deposunda 
çıkan yangında, kasas ı kağıt yiiklı'i bir kam
yonun kasnsındnki kağıNarın , kasam11 ve nrkn 
lastiklerinin alevli surette yanmakta oldıı~ıııııı 
gören bir itfaiye ele11zaıııınızm kamyona atlayıp 
üzerindeki kontak anahtarıyla kamyonu çalış
tırıp olay yerinden ıızaklaştırması, masal kalı
ramanlarına taş çıkartacak mahiyetteydi. 

Yüzlercesi arnsmdan rasgele seçtiğimiz btı 
örnekler kahraman itfa iyeci/erimizin gerçek 
fotoğraflarıdır. 

- Peki, hiç ıni hatalan yok? 
- Onlar dn insan! değı7 111i? 
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Ankarp Büyüksehir Be. lediyesi 
itfaiye Müdürlüğü 

Sabri YALIN 
itfaiye Müdüıü 

TARiHÇE 
Ateşi buları insanoğlu ona karşı önlemleri de 

almıştır. Adı itfaiye olmayan: ancak bu amaca 
yönelik çalışmaların tarihi hayli eskidir. ilk in
san ların ve Mı sı r, Sümer ve Romalıların yangınc ı 
birlikler kurduğu bilinmektedir. Saydığımız dev· 
letler bu işleri askeri birlikler içinde yapıyorlar· 
dı. Yüksel< kuleler ve su depoları bunların işare· 
tidir. lslam aleminde de minarelerin aynı amaç· 

· lor için kullanıldığı bilinmektedir. 
1189 yılında londra şehir meclisi her binaya 

su deposu yapılması için karar almıştır. 
1666 büyük Lorıdra ya,ngın ı n~fon _sonr~ 

1680'de kuru lan sıgorta ş ı.rl<etler ı l tfoıyelerı 
l 833' te birleşerek Condra itfaiyesi olmuştur. 
1865'te kanunla bu iş kamu hizmeti sayıldı . 

Türklerde: Padişah 11 1. Murat'ın 1579 fermanı 
her evde bir merdiven ve bir fıçı şu bulunması 
ve xangın olduğunda yeniçerilere kadar kimse
nin kaçmaması Tstanbul kadısına fermand ı r. 

1714 Fransız asıllı Davit ilk kez tulumba 
yaptı. 1720 yılında 111. Ahmet ve Sadrazam Da· 
mat lbrahim paşanın emriyle Yeniçeri ocağına 
bağlı Tulumbacılar ocağı kuruldu. 1826'da Ye· 
niçerilerle dağıldı . 1826-1828 arası semt tulum-
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bacıları (sivilleşme) oluştu . Çünkü 11 O yıl hizmet" 
veren Tulumbacıla r ocağının kalkmasından 48 
gün sonra çıkan büyük Hocapaşa xang ını ile 
Bab - ı Ali - Kumkapı arası yandı kü l oldu. 
1828'de kuru lan Asokir· i Mansure Muhamme
diye içinde "xangınc ı taburu" yer aldı. 

1868'de BeleCliye örgütlenirken sivil tulum
bacılar" Dairelj ler' oluştu . 1871 'de büxük Be
yoğlu yangını itfaiyeyi aciz bı raktı. Abdülaziz' 
ın ~mrı ile ~acar su~ayı Csenyi Odan Paşa 26 
Eylul 187 4 de 1 den ız 4 Kara taburundan olu· 
şan itfaiye alayını o lu~turdu. 

1. Dunya sava~ında .itfaiye birlikleri Motorize 
oldu. 25 EY,lül .1 ?23'te itfaiye örgütleri Belediye· 
lere d'ilvredilmı~tır. . . 

Ankara ltfa_ıyesi: ilk bilinen ltfaixe Müdürü 
Osman Zeki AB'AN'dır kuru luş tarihi kesin bi lin
mez. 16 şubat 1924'te Beledixeye devredildi. 

3 Nisan 1 930 gün ve 1580. say,ılı yo~anın 
15/22 maddesi ile "ygngına karşı kenti koru
ma" görevi Belediye lttoiyelerine resmen veril 
miştir. 

Büyükşehir Bel.ediyeleri 3030 saxılı kanunla 
Metropol içinde ltfaıyelerin tesis edilmesinden 
sorumlu tutulmuştur. 
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PERSONEL DURUM~ 
1991 yılında 538 o an perso· 

nel soyı sı 11200011 li yı l arın "An· 
kara rtfoixesi" konulu tasarımın 
önerdiği aoğrultudo hem sayısal 
olarak artırılmaya çalış ılmış , 
hemde personelde verimliliğin 
arttı rılmo~ı için meslek içi e('iitıme 
yo_ğun çaba _gösteri l miştir. M'üdür· 
lüg~müz 199'6 y:ılında hizmetleri
ni 704 personelle yürütmeye ha
zırdır. 1991 yıl ı nda 456 olan 
yangıncı _personel sayı sı 1995 yı 
l ında 698 kişiye ulaşmı ştı r. Bu sa
yı Ankara' nın gerel<sinimini .. kar
şılamada eterli de ildir. Onü-

TABLO: 1 

YANGIN NEDENİ 1991 1992 
Baca tu tuşınası 135 154 
Tükgaz patlaması141 212 
Ele trik kontağı 165 206 
Elk. ev aletleri 98 106 
Ocak, soba vb. 92 110 
Yaşlı lar 295 229 
Sigara, kibrit vs. 499 343 
Kasıtlı 197 135 
Akaryakıt ve pat. 97 102 
Bilinmeyen 2 2 
Diğer nedenler 103 80 
TOPLAM 1824 1679 

müzdeki yıllarda İtfaiye P,erson~li 
soy,ıs ın ı n artı rılması amaçlanmak
tadır. 

ARAÇ DURUMU 
1991 yıl ında 59 olan araç sa

yımız bu yı l l 07'ye ulaşm ıştır. 
Araç sayısının artmqsının yanın
da yeni ve itfaiye aksamının en 
son teknoloji ile donatılmış olma
ları hizmerlerin sağlıklı bir biçim· 
de yürütü mesjnde en büyük et
kenlerden biridir. Bu konuda geli
şerı teknolo j i sürekli izlenerek, 
Ankara' mıza bu araçların kozan
dı rılma~ı amaç[anmoktodır. 

TESiS DURUMU 
Ku~4luşumuz k~nt ic;erisind.e 
1. Merkez Grubu: Turgut Ozal 

Cad. No: 9 
2. Kt?Çiören Grubu: Kızlorpı

narı Cod. No: 220 
3. Sitel,r Grubu: Siteler Ka

vaklar Mevki.inde 
4 . Kurtu uş Grubu: Cemal 

Gürsel Meydenında 
5. Esat Grubu: Bülbül Deresi 

Cad. 
· 6. ~·ncan Grubu: Sincan -

Aya_ş Yo Kavş9ğındQ 
. 7. nparlc Grubu: Altınpork 
içerisinde . 

8. Batı kent Grubu: Ostim 
Al ınter~· B !varında 

9. Timi: Cumhur Başkan-
l ığı Köş Alanı içeri.sinde 

1 O. Hisar Tjmi: iç hisar Ali Ta
şı Sk. No: 36' da 

11 . . Gölbaşı Timi: Belediye 
Garaiı iş letme Md. lçşrisi 

12. Ka,yaş Grubu: Şahap 
Gürler Mali. Yeşil Cami i karşısı 
Samsyn yolu 

adreslerinde 8 gruF_! , 4 tim 
şekli nde ye rl eşmi~tir. 1995 yılı 
15erisinde Mamak (Kayaş) ve 
Gölbaşı Grup bi naları hizmete 
açılmış, 1996 ılında ise in şaatı 

1993 1994 1995 TOPLAM 
207 115 149 760 
196 178 183 910 
214 237 283 1105 
117 88 77 486 
121 11 8 104 545 
233 284 235 1276 
548 553 767 2710 
207 238 184 961 
81 99 123 502 
11 9 14 38 
102 148 104 537 
2037 2067 2223 9830 

devam eden eğitim ve konferans 
binaların ın fiı zmete açı l mas ı 
ama!Efanmaktad ı r. . • 

H ISTATISTIKlf 
Ta o 1 ve 2 de kur~u_şumu· 

zun 1991 - 1992 - 1993 ve 
1994 yıllarına ait hizrp~t istatis
tikleri gösterilmiştir. Tablo l den 
anl çış ıloc9ğ ı gjbi 1995 yılı 12 
aylık toRlam "222t yang ın me.x· 
dana gelmiştir. Şe rımize sürekli 
programlı bir ~eki de yürüttüğü
müz denetimlerın sonucu bu yan· 

TABLO: 2 

Hizmet Türü 1991 1992 
Baca temizleme 6352 5189 
Su basmalarına müd. 420 982 
Basınçlı su verme 37 
1çme suyu dağıtım ı 219 573 
Bayrak ipi takma 68 27 
Afiş levha takma 66 15 
Çöküntüye müdahale 16 5 
Asansörden kurtarma 50 41 
Boğulma 30 9 
Kilitli kapı açma 9 5 
Su tahliyesi 55 182 

gın l arın daha do ozolacoğıno 
ınonıyoruz. 1995 yı l ı 12 ay ıçeri
sinde 2615 yer denetlenmi.şti r. 
Denetimler l<üşot· ruhsot 97 46 
~evre sağlı ğı 111 7, şikayet de· 
gerlendirme 35, genel denetim 
234 olarak _gercı..ekleşmi_ştir. 

1 OCAK 1991- 31 ARALIK 
YJLLARI. ARASI GERÇEKLEŞTi
RiLEN HIZMETlfR 

1 OCAK -31 ARALIK 1991 
A 2 adet ış ıldak aracı satın 

alı nm ış 
8 l .derece oto bakı nı ve to

m i r kademesi için gerekli tüm 
araç_ ve gerek alınm ı ş, 

C. Hım bina larım ızın sıhhı te· 
sisot ve ısınma sistemleri yenilen
miş, kY,rtu l uş gurubunda doğal 
gaz kullanımına geçilm i ş, 

D. Merkez tesıslerimizdeki 
mytfok ve yemek salonu binası 
sal~nu a~aç ve gereciyle tümüyle 
yenı lenmış, · 

E. Bir adet araç yıkama maki· 
nesi satın al ı nm ış, 

F 2 adet fotokopi makinası , 
1 adet faks attı ve mokinosı a lı · 
narak hizmete sunulmuş, 

~· Telsiz sistemi tümüyle yeni
lenmıgır.:_ . ·-

1 OCAK ·31 ARALIK 1992 
a. 1 O adet personel taşıy ıc ı , 

iki çıdet şnorkel aracı alı nmış, 
b. Haber olma merkezine ye

ni bir yangın ihbçır telefonları ka· 
yıt cihazı alınarak hizmete sunul· 
muş, 

c. Merkez ve esot tesislerinde 
doğçıl gaz kullanım ırıa ge<;ilmişf 

d. T70 adet yenıpersonel o o
nırok temel mesfeki eğ itim leri ya-
pılmış, .. 

e. HocetteP,e Univ~rsitesi ' ne 
sipari ş edilen lttaiyeci el kitabı to
momlçrnorok teslim alınmış perso
nele dağıtılmış, 

1993 1994 1995 TOPLAM 
6516 8395 7669 34121 
609 523 1408 3942 

37 
386 966 20 2164 
4 9 l l 115 
48 67 71 267 
4 5 7 37 
60 55 86 292 
4 6 6 55 
4 18 72 108 
204 165 133 739 

Denetim 14201 !0953 1053 1 10078 11132 56895 
TOPLAM 21523 17981 1837020287 20615 98776 
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f. kent içindeki benzinlik, LPG 
tesisleri, kuru temizleme işyerleri 
gibi yangın riski çok olan ı şyerle· 
rı haritası yapılmış, 

g j O adet yeni televizxon, 
buz~o ob ı v~ soğutma dolabı 
a lınarak grublarım ızdo persone· 
limizin kullanımına verilm i şti r. 

1 OCAK - 31ARALIK1993 
a) 20 adet arozöz, 2 adet 

tonker1 1 adet kurtarma, 1 adet 
52 metrelik şnorkel , 2 adet klo
vuz, 1 adet açık alan arazözü 
satın alınmıştı r. 

b) 1 adet şnorkelli merdiven 
aracı , Finlandiyadan montaj ı ya
pılarak getiri lmiş hizmete sunul
muş, 

c) Sincan · Batıkent ve Altı n· 
porl< itfa iye Grupları hizmete 
açılmış, 

d) l adet yangın komuta aracı 
ihalesi yapıfmış; yıl içinde alına· 
rok hizmete sunulacaktır. 

e) Kvrtarma hizmetlerinde kul
lan ılmak üzere l 00 m~tre kurtar· 
rno tüneli alınarak kullanılmaya 
boşlamış 

f) Denetimler aralıksız sürdü-
rülmüştür. . 

g) Türk iye'nin en ixi itfaiye 
merkezi olacak Avrupc(9ak,i ben· 
zerlerinden çok daha ıyı bır itfa· 
iye Eğl'fim Merkezi binası ve için
de ku anılacak eği tim ve spor 
araç gereçleri ihalesi yap ılmış 
oluf?, tesis 1993 yı lında oçıf!11ıştır. 

h) Gölbaş ı ve 0amak ıl.çele
rinde 2 adet yenı grup bınası 
ihalesi yapılmış inşaatlar sürmek-
tedir: .. 

ı) Bilkent Universitesi'ne yaptı· 

rılon "Ankara Yargın Yönetmeli
ğ i" taslağı tamomlonnıış, 
. i) MuClürlüğümüz bünyesinde 
itfaiye küNphanesi oluşturu lrpuş, 
x:urt dışı lt~aiyelerden elde edilen 
50 adet mesfeki kitap tercüme et· 
tirilerek bu kütüphaneye kazandı· 
rılmıŞ.; ayrıca, 63 adet video ka
setteki mesleki fi lmlerin Türkçe 
seslen.dirme işi yaptırılçırok perso· 
nelin kullanımına sunulmuştur. 

jl Personel xotakhane lerinin 
gardıropları yenilenerek persone· 
rın kullanımına sunulmuştur. 

1 OCAK- 31 ARALIK 19.94 
a) Türkiye'nin en ixi itfaiye 

merkezi olacak Avrupo'Claki ben· 
zerlerinden çok daha İY,i bir itfa· 
iye Eğitim Merkezi içinae kullanı -
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lacak eğ.itim ve spor araç gereç
leri ~etirı miştir. 

B Yangın haft sı çeşitli etkin· 
likler e en ıyi şekild~ kutlanmıştır. 

c) 50 adet so lunum cihaz ı 
ihol~si _yapılmıştır. 

d) Denetimler aral ıksız sürdü
rülmüştür. 

e) Merkez ve grup bina ların 
onorıcnları yapılmıştır. 

f) itfaiye Meslek Yüksek Okulu 
açılması ile ilgil '\ olarak yurt dı · 
şı ndo çeş itli ince emelerde bulun· 
mok üzere geziler xopılmıştır. 

g) Yeni alınacak itfaiye oroç
IC!.r ı il ~ ilgi l i 9 lorok şartname 
duzeyınde ça lı şmalara devam 
edi lmıştir. 

h) itfaiye helikopteri alınması 
hususunda ç~şitli firmalarla görüş 
alışverişinde bulunulmuştyr. k 

Konumuzla ilgili tek~oloji 
araç gereç günü gününe ızlene
rek h~r yenirık Anl<ara ltfoiyesin· 
ce kullanılacaktır. 

}c?Jt~ı~U GERCEKLEş:rjRDIKLfRIMil VE 1996 YIU HEDEF-

GiRIŞ. :Ankara Büxükşehir Be-
lediy~si itfaiyesi 16 Şubat 1924 
yılında kurulmuş oluP,, günümüze 
gelinceye kadar gel ı şımin i s~r
aürmüştür. Ankara ha l kına hız
met verirken ltfçıiyeci lik alan ında 
ülkemiz~ örnek gösterilebi lecek 
birçok olanda olağanüstü başa
rılar sergilem i ş, Türkiyed~ birçok 
yeniliği "ilk o larak halkımıza 
sunmuş diğer itfaiye kyrulu~ların · 
do bulunmayan özel li klerı gös
termiştir. 

Ancak tüm bunların yanında 
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gelişen teknoloji ile beraberinde 
geler'l farkl ı yangın riskleri için 
Türk itfaiyesinde fıenüz bir hazır· 
lığın yapılm.~dığı,nı. görerek çö· 
zum_t_olları uretm~tır. 

GE ELDURU 
. An~ra BüY.ü şehir Belediyesi 
itfaiye Müdürlüğü 12 gruP. ve 
Müfrez~'de g§rev yqpan 704 
personel ve 107 araç ile hizmet· 
!erini yürütmektedir. Personel ve 
araç sayısı dünyç standartları 
gözünynde buludurulduğunda 
mevcudun 5 misli olf'l'\ası gerek· 
mektedir. Ancak bunlara roğ· 
men 1994 ve 1995 i lk 12 oy 
içinde meydana gelen 4290 
yangından hiçbiri bür.ümeden 
söndürül111üş 361 asansor, göçük 
kaza, intihqr 9ibi konularda kur· 
tarmo yaP,ı lmış 1931 su baskısı· 
na mudçhale edilmiş olup, bun· 
l ar ın hiçbirinde !;alışmqlarım ı z 
esnasında ölüm olayı vuku bul· 
mamıştır. 

~~okul ile li· 
se'deki 77 bin öğrenciye tatbikat· 
I~~ y~p_ılarak yangın 8ilinci geliş· 
tırılmıştır. 

2. 6500 resmi ve özel sekt<;>r 
personeli.ne. yçıngınla mücadele 
kursu verılmıştır. . 

3. Türkiye'nirı en modern itfa
iye eğ itim Kompleksi açılmak üze
re tum hazırlıkları tamamlan· 
mıştır. . 

4.Türkiye'de ilk kez ltf.oixe 
Meslek Yüksek Okulu ODTU ıle 
müşterek çalışma sonucu 1996 
yılında açılacak hale getirilmi ş· 
tir. 

5,Yongın öncesi önlemlere iliş
kin denetımler ve halka açık yan· 
gın tatbikatlarına devam edilmi ş· 
tır. ~ B.TE LATl.ANMA 

1.Ha en 12 olan gru11 ve tim 
sayımız 1996 yıjı itibariyle ASTI, 
Şentepe, Çayyo u, Çankaya, Hı
dırlık ve Dıkmen grupları ile 18'e 
çıkarılarak' Ankara'nın 15 yıl 
sonraki geleceğine hitap edecek 
şekilde planlama ,Y.apıf mıştır. 

2.Kopuk olan ftfaiye Müdür· 
lükleri arası dirıa loğun gelişimi 
için Ankara Byyukşellır Belediyesi 
itfaiye Müdürluğü organizasy:o
nu. ile Büyükşehır itfaiye Müdürle· 
ri zirve topla ntılc,ı rı 1994 Eylül ve 
1995 Mayıs aylarında 3 kez yq· 
pı lmış ltfa ıyenin meseleleri tartı şıl· 
mış ve çözüm yolları üst makam· 

lora ör:ıerilmiştir. 
3. itfaiye Rersonelinin 4 yıla 

bir yıl fiili ve itibari hizmet zammı 
almçısı iç. in iç i şleri Bçıkanlığ ı nez
dinde ~l ı malar,p9}!qmıştır. 

C. ERNLZASYON: 
1. Tür iye'nin en modern itfa· 

iyesi olar:ı Ankara Büyükşehir Be
ledir.esi itfaiyesi, araç ve gereç 
tönunden de en ileri düzyyaedir. 
Elimizdeki 52 m. lik Şnork~I, 52 
m.lik asansörlü merdıven, köpük 
su kulesi ve xangın kqmuta kont· 
rol aracı başka bir ittaiyede bu· 
lunmamaktadır. Bu araÇlar i~lı;ıv· 
leri itibariyle olağanüst özellıkler 
göstermektedir. 

2. Yeri .9ruplar için alınçıcak 
çıraçlar ile oirlikte 2 }.'.i l içinde it
taiye araçları için 500 mılyar TL. 
plon31anMm.ı.şdtı.~. 

1 
.. ~ .. .. .. D . 

. u ur ugumuzun aıre 

Başkanlığına dönüştürülmesi için 
~al ışmalar son safhaya getiri lmiş-
tır. J . Ki O. U LER 

1. ~ o~i gösterilerden 
başka şehrin merkezi yerlerinde 
sürekli demostrosyonlar yap ıl · 
makta, / Halkın yangın korşı sın· 
da paniğini önlemek ıçin yangın
la müçaaele bilinci gelişmekteClir. 
Bu çalışmplar yerlı ve yçıbancı 
basın taratından ilgi ile ızlenerek 
kamu~una ak.sşttirı lmektedir. · 

2 .GörıQllü lttaiY.ecil ik pro jesi · 
nin gerçekleşm~si için FinlanC:liya 
ve Almanya'dan projeler ı·sıen 
miş ve Sivil Savunma Gene Mü
dürlüğü ile prensipte anlaşmaya 
varılmıŞ,tJr. 

E) MUŞTEREK ÇAUŞMAlAR 
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1 .Ankaranıı'l yangın güvenliğ i 
için tüm cadde • sokak çlkmazlar 
ile yangna karşı hassas olarak 
tespıt eai len 261 binanın y~rle· 
şim planı bilgi işlem daire baş
kanlığı ile muşterek olarak bilgi
sayarlqra xüklenmektedir. 

2. iki yıl önce 50 adedi geç· 
meyen yangın su hidratları ile il
gili ççılı şmalar ASK! su kanal dq
ıresi ile müşterek olarak yürütül· 
mekte olup, bu rakam 650 ye çı · 
karı l mıştır. 

3. Tüm personylin ilk yardım 
eğitimi için sağlık daireşi ile müş· 
terek ça lı şma planı hazırlan· 
maktad ı r . .. 

4. ODTU ile yapılan çalışma
lar sonucu Ankara i tfaıyesini n 
uluslararası itfaiyexe araçtırma 
ve uygulama alanı olarak hizme· 
te sol<ulması planlanmıştır. 

5. TAYEV(Türkiye acil yardım 
kurtarma ve yangın eğitim vaktı) 
kury lmuş ve müşferek çalışma lar 
başlatılm ı ştır. 'LI Ki 

ULUSlARARASI 1 Ş LER 
Ankara itfçıiyesi Kuzey ve or

ta avrupa ülkel~ri ve ABD' deki it· 
faixe müdürlükleri ile dialog ha· 
linae ,olup, bilgi v~ teknik .9eli~· 
melen anında takıp ederel< tel<
noloji transfe5lerini sürdürmekte-
dir. ~ 

SONUÇ; Ankara Büyükşehir 
BelediY.esi itfaiyesi gelişirpi için 
RlanlaC:lığı h~defler aoğrultusyn· 
Cla halen türkixedeki en iyi olan 
konumunu balkanlarda ve orta 
doğuda da kanıtlayara~ hizmet 
vermeye devam etmektedir. 
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Yanma gazlan ve zehirleyici etkileri 
Normal zamanda zararsız 

malzemelerin yangın s ı rasında ze· 
hirleyici etkileri, yangını yaşayan
larla yangına müdoliale edenlerin 
solunum ve deri yoluyla zarar gör· 
mesine neden olmaktadır. 

Yangınlarda ölüm nedenlerinin 
başında yanı klar ve yanma gazla· 
rından zehirlenmeler gelir. 

Elbise olev alsa 5ile yonıklor
don dolayı akabinde ölüm olor.forı 
enderdir!· oysa zehirli gazdan kısa 
sürede ö ümlere sıkça rastlanı r. 

Vücudun çok yaygın yanıkla
rından bir koç gün içinde gelen ö
lüm olayları bir torofo bırakılırsa, 
yanmış olan kişiler bile daha önce 
nefes almama nedeniyle ölmüş o
lurlar. 

GENEL OLARAK ZEHİRLEYİCİ 
GAZIAR 
Tahriş edici şozlor, boğucu 

gazlar, duyum yitırici ve uyuşturu· 
cu gazlar, sistemle zehirleyici ola· 
rak sın ı flandırılır. Yangınlarda olu
şan korbonmonoksitin öldürücü ni
teliği ya ngın olarak bilinir. Ancak 
tehlike arz eden tek yanma ürünü 
karbonmonoks it (CO) deği ldir . 
Hem (CO) hem de diğer yanma 
go:zlorıno kısaca değinmekte yorar 
görmekteyiz. 

Tahriş edici gazlara örnek ola· 
rak: Asi t fluori ~ hidrojen klorür, 
Sülfür dioksit, triklorik fosfor, nitrik 
oksit, fosgen ve holo jenler gösteri· 
lebilir. Çok kullanılan polivinilklo· 
rürün (PVC) yanmasıyla ortaya çı · 
kan fosgen (COCl2) ve (HCL) gaz
la rı karbonmonol<sitten daha ze
hirl idi r. Zehirleyici eşik limiti 0.1 
ppm olan COCl2 karbonmonoksit· 
ten (zehirleyici eşik limiti, CO için 
50 ppm'dir) 500 kot daha zeh ir· 
leyicidir. Holojenler),n yonma gaz
ları da tehlikelidi r. Orneğin COBr2 
ve COF2 karbonmonoksitten 500 
kat; HCI de 1 O kat daha fazladır. 
inşaatlarda kablo veya mobilyada 
kullanılan polivini lklorürün (PVC) 
ortam sıcakl ı ğı 400 °C'yi geçtiği 
zaman içindeki klorun tamamını a· 
sit kloridrik olarak ortaya çıkarma· 
s ı ortamdaki HCI gazı da 2000 
ppm olduğunda kısa süre teneffüs 

edild iğinde tehlikeli olması üzerin
de düşünülmesi gereken bir konu· 
dur. 

Boğucu gazlar, solumak için 
gerekl ı oksijenin yerini olan veyo 
onu bünyesinde kaybettiren gaz· 
lardır. Bunlar bazıları karbondiok· 
sit, metan, elan, helyum, karbon
monoksit, anilin, asit siyanidriktir. 
Yonma gazlarının en bilineni kor· 
bonmonoksit, organik maddelerin 
tam yanmamaları halinde ortaya 
çı kar. Normal atmosferik koşullar
da (300ppm) var olan karbondi
oksit gazı havada % 12 oranında 
yer o loığı takdirde nefes olma sis· 
temini parolizisi sonucu birkaç do· 
kikado ölüme sebep olabilmekte
dir. Bundan dolayı , yangın sön
dürme sistemi olorok karbondioksit 
gazının kullanıld ığ ı ortamların a
larmla birlikte terkedilmesi gerek
mektedir. Değ i şik nedenlerle olu· 
şan özellikle karbon ve hidrokar· 
bon yanmalorındo ortaya çıkan 
karbonmonoksit teneffüs yoluyla 
hemoglobinle birleşip karbonsihe· 
moglobin meydana getiri r. Kor· 
bonmonoksit yoluyla zehir lenme· 
nin hızı insandan insana farkl ıl ı k 
gösterir. Yaş, sağlık durumu, siga
ra alışkanl ığı gibi etkenler hızı et· 
kiler. 

Günde 8 saat veya haftada 40 
saat 50 ppm karbonmonoksit te
neffüs etmenin sağlığ ı etkilemeye
ceği kabul edilmiştir. Ancak hava· 
da ki karbonmonoksit oran ı % 1,2· 
1,6 oranın ı aştığı takdi rde, beş 
dakika teneffüs edildiğinde ölüm 
tehlikesinin oluştuğu bilinmektedir. 
Karbonmonoksitten beş misli daha 
zehi r leyici o lan asi t siyanidrik 
(HCNk azotlu maddelerin yüksek 
sıcaklı to karbonla bi rleşmesinden 
meydana gelir. Yün, deri, poliüre· 
tan, poliomid, poliokrilonitril kopo· 
limerler gibi günlük yaşam ırnızda 
s_ ı kç_ a karşılaş ılo_n_. mob_ i ly_ ala_r_ d_ a 
kullanı lan birçok maddenin yonma 
gazlarında asit siyonidrik veya si· 
yanojen gazlarına rastlanır. Kolay 
alevlenmeyen bazı ları , alev almaz 
diye piyasaya sürülürler; halbuki 
yonarlar ve üstelik yanınca da ö-
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lümcül gaz ç ı karırlar. Halı la rdaki 
yün ve naylon do azot içerdiğ i n· 
Clen yonma sırasında HCN gazı ç ı · 
karır; l m3hovodo asit siyonidrik 
miktarı 300 mg' ı bulduğu takdirde 
hızla öldürür. Azotlu malzemelerin 
yanması sonucu ortayci çı kan a· 
monyak gazı do zehi rl eyicidi r. 
1700 ppm yoğunlukta yarım saat 
teneffüs ed ildiğinde ölümcül tehli
kesi vardır. 

Özellikle kauçuk kökenli mal· 
zemelerin, bu arada bütün kükürt 
içeren malzemelerin yanmasıyla o· 
luşan 502 (kükürt dioksit) oranı 
500 ppm miktarına ulaştığında , 
yarım saat ile bir saat orasında le· 
neffüs edil irse ölümcül tehlikesi 
vard ı r . 

Patlayı cı nitel iği olan madde
lerden başka selüloitte rastlanan 
nitrat bioksit (NO) ve nitrat perok· 
sit (N02L oyuncak fabrikası , sine· 
ma gösterme kabinler inde çıkan 
yang ınlarda ölümle sonuçlanan 
kozalara neden olmuştu r. Nitrat 
buharlarının iki fi zyoloj ik za ra rı 
vardır; ciğer mukozasına temas e· 
dince nitrik asit içerdiklerinden so· 
luma güçlüğü , ardından mukoza
da ödeme neden olurlar. Diğer ta
raftan, kandaki hemoglobin i me· 
teglobin haline çevirirler. Meteglo· 
bin ise oksijen sabitleyen bir pig· 
menıtir. Bu iki etmenden dolayı in
san boğularak ölür. 

Yukarıda bahsedilen zehirleyici 
gazlar sın ı fland ı rı lması şöyle ta · 
mamlanabilir: 

Duyum yitirici ve uyuşturucu 
~r: Asetilen, etilen, aseton etil 
alkol gibi merkezi sinir sistemini 
baskı a l tına alan, bili nçsizl iğe yol 
açan tehlikeli maddelerdir,. 

Sistemli zehirleyiciler: iç organ· 
lan hasara uÇıratan tehlikeli mad
delerdir. Bunlardan bazıları : Ben
zen, tolüen, naftalin, kurşun, c ıva, 
berilyum, metil alkoldür. 

Sonuç olarak; yang ı n felaketine 
uğrayan ve yangına müdale etmek 
durumunda olan ların karşı laşabi · 
l eceği tehlikeli gazların çokl uğu 
mimari tasarım kararları ve risk 
yönetimi bakımından önem taşı r. 
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Otobanlar, Çevre Yolları ve 
Ot Yangınları 

N
üfusu bakımından dünyanın bü
yük, yerl eşim alam bakımından 
en büyük megapollerinden biri 

olan lstanbul'un,bilmeyenin kalmadığı so
runlarının yanında, onlardan daha az 
önemll olmayan, fakat medyanın ve kamu
oyunun gündemlne hiç gLrmem lş problem
lerle de başı derttedir. 

Büyük şehrimizi 60'şar km.lik iki şerit 
halinde boydan boya kesen. E-5 ve TEM 
otoyollarının kena rl arındaki em niyet 
şeritleri çevre yollan ve kavşaklarda daha 
ş imdiden yanmayan yer hemen hemen 
kalmamış gibidir. Basit olarak değerlendiril
diği için bilinip söylenmeye, bulunup yazıl
maya değer görülmeyen bu yerlerdeki ot 
yangınlarının uygun bir rüzgarla araç, or
man veya şehir yangını haline dönüştüğü 
çok göıülmüştür. Aynı tehlike her zaman 
vardır ve devam edecektir. 

Çoğu otobanların ve çevre yoll arının ke
narlarında, istika met ayrım ve kavşak 
alanlarında olmak üzere İstanbul' da ı 995 
y ı lı nın Mayıs-Haziran aylarında 49 7, 
Temmuz ayında ise 384 ot yangını çıkmış 
olup bunların tamamı itfaiyece söndüıül
müştür. Etkili sonbahar yağmurlarının 
başlıyacağı zamana kadar bu tür yangın
ların sayısının 2000'i bulması beklenmek
tedir. 

U
zaklardan gelip, yol şeritlerini , ba
zen yolun tamamını trafiğe kapa
tarak müdahale eden itfaiyeyi çok 

meşgul eden bu "ot yangınlarının" sebepleri
ni, sorumlularını, azaltma ve önleme çare
lerini soruşturmanın ve önermeleri daha 
fazla geciktirmeden uygulamaya sokma
nın zamanı çoktan gelmiştir. 

Karayolları ve otobanların mülkiyet, ya-
10 

pım bakım ve onarım yetkisinin Karayol
lan Genel Müdürlüğüne ait olduğunu cümle 
alem bilir. Fakat bu yolların iki kenarında , 
istikamet ayrım ve kavşak alanlarındaki kı
sım ların düzenlenmesi, ağaçlandırı lması ve 
temizlenmesindel<i yetki ve sorumluluğun 
belediyelere (İstanbul'da Büyük Şehir Bele
diye Başkanlığı) ait olmadığını kimseye ka
bul ettirmek mümkün olmaz. Oysa bu hak 
ve yetki ne ya7.ıkki gereği gibi yerine ge
tirilmiyen sorumluluk da doğal olarak 
Karayollan Genel Müdürlüğüne aittir. 

Oysa bilhassa trafiğin hızlı seyrettiği oto
banlarda: 

ı. Naylon, plastik, araçlardan atılan ka
ğıt, plastik, naylon her çeşit çöp sigara iz
mariti, şişe ve camlar araçların rüzgarı ile 
şarampollere dolarak, ağaç ve otlara tı.ıtu
narak yanmaya hazır çöplükler oluşturmak
tadır. 

2. Bahar yağmurları ile gelişip büyüyen 
otlar mayıs ortalarından itibaren kuruyarak 
bir kıvılcımla başlayan yangını geniş alan
lara taşıyabilecek kesintisiz bir örtü oluş
turmaktadı r. 

3 . Çeşitli- neden ve şekillerde akan yağ ve 
yakıtla r , atılan yağlı paçavralar da çukur 
yerlerde birikerek yangm baş langıcı için 
uygun ortamı zenginleştirmekted ir. 

Yaz aylarında bilmezlik, umursamazlık 
ve ihmalle oluşan bu risk ortamına gerekli 
kıvılcımı ise: 

l. isteyerek veya düşünmeden -sön
dürmeden atılan ve araçların rüzgarı ile 
uygun ortama sürüklenen sigara izmarit
leri; 

2. Araçların egzostlarından çıkan kıvıl
cımlar; 

3. Sıcak havalarda güneş ışığını yoğun-
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laşttrarak büyütec görevi yapan kırı k cam 
ve şişeler sağlar. 

Bütün yangınlarda kası t ihtimali ise her 
zaman söz konusudur. 

Otobanların ve çevre yollarının iki tara
fında ve istikamet ayrım alanlarında yu
karıda beliıtilen neden ve şekillerle mey
dana gelen ot yangınlarını: 

1. Ot bitmesini önleyecek türde ve şe
kilde ağaçlandırıp park alanı gibi değerlen
direrek; 

2. Mevcut otları Mayıs ve Temmuz ayı 
başlarında olmak üzere yılda en az iki 
defa biçip kurumasına fırsat vermeden 
hemen toplayarak; 

3. Bu alanlarda biriken kağıt.plastik 
naylon,şişe,cam gibi çöpleri belli aralık
larla toplıyarak; 

4. Otobanlarda hem seyyar, hem sabit 
yangm ekipleri bulundurarak; 

Bu yazının yukandaki bölümü A~1stos 
1995 de yazılmış, ancak derginin bası
nımın gecikmesi ve mevsim itıbariyle ot 
yangınlarının aktüalitesini kaybetmesi 
nedeniyle basımı bu sayıya tehir edilmiş
tir. Gerçekten bu xazıdaki teklif ve öneri
lerden hiçbir yetkıliye söz edilmediği hal
de ~eçen zaman içinde Büyükşehir Beledi
yesının yasalara rağmen halkımız tarafın
dan ima edilen viccfani sorumluluğunu id
rak ve kabul ederek otobanların ve çevre 
yollannı temizletti. 1 996 yılında başlattığı 
"Ağaç Dikme Kampanyası" ile de yolların 
bir bölümünü ağaçlandırdı. Eksiklerin de 
önümüzdeki yıll a rda tamamlanacağına 
inanıyoruz. Çünkü aklın yolu birdir. Kara
yollan Bölge Müdürlüğünün de konu ile 
ilgili olumlu çalışmalar yapmasını istemek 
ve beklemek hakkımızdır. Ki İngiltere, Al
manya, Fransa gibi ülkelerde halkın ve it
faiyecilerin pek tanımadığı "Şehir Merkez
lennde Ot Yangını" ayıbmdan bir an önce 
kurtulalun. 

Eski ve yeni İstanbul Büyükşelıir Bele-. 

• 
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5. Uygun yerlere yeteri kadar "yollara 
çöp, izmaıit,şişe-cam atılmaması11nı hatırla
tan uyarı levhaları asarak önlemek ve 
azaltmak mümkündür. 

Peki, bu zor, fakat gerekli ve sonucu 
güzel çalışmaları kim yapar ve yapmal ı
dır? 

Görüldüğü gibi, kanunlar nazarında Ka
rayollan Genel Müdürlüğü yetkili ve so
rumludur. Halk ise bu ayrıntıyı bilmez hiz
meti belediyesinden bekler. 

öyle ise otobanların Belediye sınırları 
içinde kalan kısıml arının yangınlardan 
korunması,yeşilliğin ve güzelliğin bir par
çası haline getirilmesindeki külfet.hizmet 
ve şeref bir protokolle bu iki kurum ara
sında paylaşıl malıdır. 

tstanbul'a çok yakışan, 60'ar km.lik iki 
yeşil koridora sahip olmak ümit ve temen
nisiyle ... 

diye Başkanlarımızın bir TV programında
ki karşılıklı konuşmalanr~dan bğrendiği
mize göre eski dönemde IstanbuJ'a 6 15in 
ağaç dikilmiş. Neredeyse her ağacın yanı
na dikilen levhalar halen duruyor. Buna 
karşılık yalnız l 996 yılında 100 bin ağaç 
diki1mesi idealleri ve zihniyet farkım gös
teren önemli bir ölçüdür. Gelecek yılların 
hedeflerinin hiç boşluk bırakılmayacak şe
kilde milyonları aşacak miktarlar olarak 
belirlenmiş olması lazımdır. Çünkü ağaç, 
orman ve yeşil temiz su, temiz hava ve 
sağlıklı çevre demektir. 

Şüphesiz ağaçlar da yanıyor. Ancak 
kurumuş otlara, rü zgarla kavrulup, 
biriken kağıt, naylon, plastik gibi mad
delere rağmen yangın riski 

lstanoulu doğu - batı doğrultusunda 
kateden 60şar Km. lik iki yeşil koridor 
böılece kuruluyor i şte . Büyük şehrimizin 
degerli başkanım ve onun çaltşma ar
kadaşlarını kutluyor ve alkışlıyoruz. AUah 
daha nice hizmet ve başarılar nasip etsin. 
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Nurettin DEMİRCİ 
ist. itf. Md. Yrd. 

MEVZUATSIZ MESLEK 

B elde hal kının yangın güvenliği, 
bundan 66 yıl evvel çı karılmış. 

1580 sayLlı ( 4 nisan 1 930) Belediye ka
nunuyla sağlanmaktadır. 

Bu yasada, "sadece Belediyeler İtfaiye 
teşkilatlarını kurar" hükmü mevcut oldu
ğundan, bu işlerde görev yapacak !tfaiye 
personelinin hangi şartlar altında göreve 
başlayacağını, nasıl yetiştirileceğini . han
gi teorik ve pratik becerilere safıip olaca
ğına dair, en azından ana hatlarını belir
feyecek he rhangi bir hükünı bulunma
maktadır. Bu nedenle, İtfaiye personelinin 
çalışma şekli, kıyafeti, ücreti, çalışma sa
atleri, yerel yönetimlerin takdiri idaresine 
bırakılmış tır. Bu bakımdan hizmet aynı 
olmasına rağmen, çalışma saatleri, kıya
fet, ücret her Belediyede ayrı ayndır . üs
telik ltfaiye personelini asli görevlerinin 
dışında, Belediyenin diğer birimlerinde de 
çaliitırıldığı bilinmektedir. 

içişleri Bakanlığı bu karmaşıklığı ön
lemek için 1985 yılında, 3 ı 52 sayılı 

yasaya dayanarak, l tfaiyeni n çalışma 
şeklini, araç-gereç. ve person~l dururrıunu 
belirleyen "11;'.F AIYE '[~ŞKILLERINİN 
KURULUŞ GOREV, EGIT1M VE DENE
TİM ESASLARI" ismi altında bir yönet
melik çtkarm1ş ise de, bu yönetmeliğin 
personelin durumunu belirleyen hükmün
de, İtfaiye personelini günde 8 saat çalı
şan, hafta tatillerinde ve bayram günle
rinde izin yapan 65 7 ve 14 75 yasaya ta
bi memur ve işçi personel gibi düşünerek 
bu statülere dahil etmiştir. Bu yetmiyor-
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muş gibi, genel idari hizmetinde bulunan 
!tfaiye personeli, odact kadrosu olan Yar
dımcı Hizmetler sı n ıf~na sokmuştur. 

Bilindiği üzere ltfaiye hizmetleri gü
nün 24 saatinde devamlılık arze

den, aynı zamanda da özel ihtisas ve bil
gi gerekti ren ayrı bir teknolojik bir iştir. 
Bu durum göz önünde tutularak, itfaiye 
hizmetinde görevli personelin görevin ge
reği olarak günü 24 saatinde görevde tu
tulduğu, periyodik eğitimlerinin yaptırı ld ı 
ğı, bunun aksine başka türlü bir çalışma 
uygulamasından randıman alınamayaca
ğL daha evvelki uygulamalardan bilin
mektedir. 

Bu nedenle hafta tati llerinde ve bay
ra m günleri de dahil, günün 24 saatinde 
zorunlu olarak çalıştırılan itfaiye persone
lini 657 ve 1475 yasaya tabi olarak ça
l ıştırmak son derece hakstzlıkttr. 

Bir insanın erdemli çalışmasmın , i ş ve
rimini artıran en büyük faktör olduğunu 
kabul etmek zorundayız. 

Bu hususlar göz önüne alınarak; belde 
halkının yangın güvenliğini günün tek
nolojisine uygun olarak verimli bir çaltş
ma şekliyle sağlamak amacıyla, İtfaiye 
hizmetlerinde çalışan personelin, Deniz 
Yollan, Gümrük Muhafaza, Emniyet ve 
Silahlı Kuvvetler gibi teknik şartla rı da 
kapsayacak özel bir statüye tabi o l masını 
zorunlu görmekteyiz . 

B u konuda çalışmaların biran evvel 
başlaması için gerekenin yapılması 

en büyük arzumuzdur. 
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Altay ORUÇ 
Kimya Yük. Müh. ltf. Denetim Amiri 

Yüksek kadı binalarda alınacak yangın 
güvenlik önlemleri 

Yüksekliği l O katı vexa 30 metreyi geçen ko- - Taşıxıcı sistemin yangın güvenli~i en az 90 
nut, işyeri, otel, büro ve benzeri qrn.açla l<ul lanı· dakika aayanıklı elemanları ile saglanacaktır. 
lan binalara yüksek bina denir. Ulkemizde son Yüksekliği 60 metreyi aşan binalarda ise bu ele
~ıllarda Büyükşehi rleri n oluşması, kişi yoğunlu- manlorın yangına dayanıklıl ığ ı en. az 120 daki· 
gunun bu merkezlerde toplanması ve bunun so· ka olacaktır. 
nucu bu yerlerdeki arsaların ekonomik değerle- • Yüksek b i naların katlarındaki koridor, din· 
rinin artması ile yüksek binaların sayısında faz- lenme yeri vb. Ortak alanlar ile merdivenleri, 
lolaşmaya neden olmuştur. Bu gelişmenin yanın- yandığında yoğun duman oluşturan ve yangın ı 
da bazı olumsuzluklarında beraberinde geldiği · bir bölümden diğer bölüme taşıyacak şel<ilde to
ni gözlemekteyiz. Bu güvenlik sorunudur. Yüksek mamen halı kapranmoyacak, gerekirse şerit yol
bino ların yangın ve cfığer güvenlik sorunları di- luk kullonılocal<tır. Yang ın merdivenlerinde giriş 
ğer binalara nazaran dona büyüktür. Son Sa· kapıların ı n yakın çevresi yangın yükü bulundu-
bancı Center olayı bunu açıkça göstermektedir. rulmayacak şekilde düzenlenecektır. 
Tüm otomatik, elektronik güvenli !< önlemleri in- - Yüksek yapıların çatılarında yanıcı malze· 
san faktörü karşısında yetersiz kalabilmektedir. me kullanılmayacaktır. 
Bu nedenle yangın güvenliği dahil, tüm bu so· • Yüksek b i naların bor - amerikan, lokanta, 
run lorın karşı sında alınacak: sabit önlemlerin ko- diskotek, konferans salonu gibi ortak kullanım 
runması ve sağlıklı ça lı şabilmesi için sistemlerin alanlarına dekorasyon yapılmak istenirse, deko
periyodik bakımların ı n .Yap.ıl_m9sı v.~ binada bu· rosyC?nda yoğun d.uman ve zehirli gaz ~ ı ~artan 
lunonların bu konudakı egıtımıne onem vermek plastık, ahşap, derı ve kumaş kaplama gıbı mal-
birinci prensip olmı:ı lı dır. zeme yerine alçı ve benzeri duman çıkarmayan 

Yüksek binalar itfaiye teşki l atları için en riskli malzeme kullanılacaktır. 
binalar olarak kabul edi lir. Çünkü yüksekliğ i n · Yüksek binalardaki konferans ve balo sa-
artmosı müdaha le sıras ı nda zaman kaxbına , !onları ve eğlence yerleri olarak kullanılan sa· 
mevcut araçlar ile malzemenin yetersiz kalması- lonlar, binanın koridorlarına ikiden az olmamak 
na sebep olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle üzere insan kaP,asitesi ile orantılı say ıda kaçış 
yübek binalarda alınması gerekli xangın gü· yönüne açılan çıkış kapısı ile bağlantıfı olacaktır. 
venlik önlemlerinin önemi açığa ç ı kmaktaaır. - Kaçış yollarının l:ıaşka daire ve diğer me· 
Yüksek binalarda belirlenen yangın güvenlik ön- kônlorın içinden geçerek korunmuş alana ulaş-
lemlerinin eksiksiz olarak al ınması gerekmekte· masına izin veri lmez, 
dir. · Kaçış yollarının ve yangın merdivenlerinin 

Yüksek binalarda alı nacak yangın güvenlik korunmuş mekanlara veya sokağa açılan kap ı · 
önlemleri şunlard ır: larının genişliği 120 cm. den az olamaz. Bu l<a-

- Yüksek binalar ayrık nizamda yapılacaktır. pılar içerinden dışarıya doğru kilitsiz olarak a-
- Ana yoldan binaya u laşım yollarında e,e- çılmalı ve otomatik olarak l<endi ker:ıdine kopa· 

nişlik en az l O metre, alt geçitlerde serbest yük- nacak şekilde ve yangına dayan ı mı en az 60 
seklik en az 4,5 metre olacaktır. dakika olacak şekilde yapılmafıdır. 

14 
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- Yangın merdivenleri bina içinde kapalı ha

cımda tertiplenecektir. Bina dışındaki yangın 
merdiven lerıne yüksek binalarda izin verilmez. 

- Otel, işyerı, büro ve benzeri konut haricin
de kullanılan yüksek binalardaki kaçış kapıları 
"PANiK BAR" sistemiyle donatılacaktır. Ayrıca 
bu yerlerde yangın anında 9üvenli bir kaçışın 
sağlanabilmesi ve duman etl<ısinin önlenmesi i
çin merdiven kovalarının pozitif (+) hava basıncı 
altında tutulmaları sağlanacaktır. 

• Yüksek binaların sekizinci katından başla
mak üzere her üç katta bir, yangın çıkmas ı ha· 
linde itfaiye yangın yerine gelene kadar geçe· 
cek sürede insanfarın yan· 
gından korunabilecegi en 
az 90 dakika yangına da
yanıklı yapı efemanları ile 
korunmuş, kaçış yoluyla 
bağlantılı mekônlar (yan
gın sı ğınakları) yapılacak· 
tır. 

• Binanın elektrifikasyo
nu ile ilgili bölümlerin (tra
fo, kontrol merkezi) duvar, 
döşeme ve tavanları en az 
120 dakika Y,angına ·da
yanan yapı elemanları ile 
koru11acaktır. 

- iklimlendirme ve ha
valandırma kanallarının 
duvar, döşeme ve tavanları 
delip geçtiği xerlerde, saç 
kanal en az 2,5 mm. lik 
çelik saçtan yapılacak, ara 
boşluklar beton ile doldu
rulacaktır. Havalandırma 
kanalları, katlar orasına 
yangının ~eçişini önleye· 
cek otomatık yangın damperleri ile donatılacak· 
tır. Bu damperler yüksek sıcaklıkta ve alevle te
masında erıyebi len askı elemanları ile açık tutu· 
lan yangın damperleri olabilir. 

- Yüksek binaların yangın merdivenlerinin ve 
yangın su devrelerinin elektrik tesisatı , binan ın 
genel elektrik tesisatından ayrı, özel olarak yan· 
gına karşı korumaya alınmış olacak ve bu l:iina· 
lorda genel elektrik akımı kesilmesi halinde oto
matik olarak devreye girecek jeneratör bulundu
ru laq:ıktır. 

- insan ve yük asansörleri kaçış Y.olları üze· 
rinde kurulmayacaktır. Her asansör kabini için 
bağımsız makıne odası bulunacaktır. Asansörler 
yangın halinde otomatik olarak en alt kata ine· 
cek, lambalarını yakacak, kapılarını açacak dü
zene sahip olacaktır. 

• Kat sayı s ı 20'den fazla olan binalarda özel 
olarak dizayn edilmiş ve korunmuş olan sadece 
acil durumlarda ve itfaiyenin yararlanacağı a
sansör yapılacaktır. 

ıs 

• Yüksek binaların her 100 m2 sine veya her 
bağımsız bölümde en az. bir adet olmak üzere 
uygun tipte ve yeterli sayıda el yangın söndür· 
me cihaz ı bulundurulması zorunludur. 

· Yüksek binaların katlarına manuel (el ile 
çalışan) ihbar ve alarm sistemi yapılacaktır. 

· Yüksek binalar otel, yurt, ış lianı , iş merke· 
zi, büro ve benzeri amaçla kullanılıyorsa bu bi
nalarda otomatik algılama ve uxarma sistemleri 
yaP,ılacok, otomatik olarak gerekli sinyal ve ih· 
barlarını veren yangın paneneri ile donatılacak
tır. 

- Bu kapsama giren binalarda ,sistemler için 
gerekli su hacmi dışında en 
az 200 metreküplük güve
nilir bir su hacmi veya mev· 
cut değilse, 300 metre ta· 
kınında ayn ı nitelikte diger 
bir su hacmi olmalıdır. 
- Yüksek binaların katlarına 
mevcut su hacminden bes· 
lenen komple yangın mus
lukları , boliçe kısmına Y,an· 
gın hidrantları yapılacaktı r. 
Ayrıca bu koı;>sama giren 
bınaların her katında 2 a· 
det olmak üzere beher 250 
m2 lik için kuru sabit boru 
sistemine bağlı olan ve itfa· 
iyenin kullanacağı yangın 
musluğu bulunacol<tır. 
- Konut haricinde otel, i şye
ri, büro ve benzeri amaçla 
kullanılan yüksek binalar 
kul lanım amacına uygun o
tomatik yangın söndürme 
sistemi ile donatılacaktır. 
Yağmurlama (Sprinkler) sis

temi ile yangın musluklarının devreye girip ça· 
lışmaları otomatik yangın P.aneline bağlantıl ı ve 
bu panele sinyal verecek şeki lde olacal<tır. 

- Yüksek bınalara paratoner (Yıldırımlı k) tesi· 
satı xapılacaktır. 

· Bu kapsama giren binalarda bulunan her
kesin, binanın planını ve kaçış Y,ollarını ayrıntı
larıyla bilmelerıni sağ layacak şekilde gerekli u· 
yarı levhaları ve bina planı uygun yerlere asılır, 
periyodik boşaltma tatbikatları yapıl ır. 

- Yüksek binaların güvenlik görevlileri, gece 
bekçileri, kapıcıları ile binanın 6akım ı , temızliği 
gibi diğer işyerlerinde çalışan personelin itfaiye 
eğitim merkezinde kurs görmesı sağlanacaktır. 

- Yüksek binaların kendi bünY,eleri içinde 
mevcut personel ve Y.angın güvenlik önleml~ri 
konusunu kapsayan düzenli organizasyon ve it
faiye ile koordinasyonunu sağ layan özel ~üven
lik yönetmeliği hazırlanacaktır. Düzen, muaaha· 
le, ilk yardım ve periyodik bakım ile kontroller 
bu yönetmeliğe uygun şekilde yapılacaktır. 
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Köpük Tatbikatında Genel Bilgiler 
Mehmet TURCAN 
Kimya Mühendisi 

Fattsa Kimya San. ve Tic. Koll. Şti. 

Düşük genleşmeli köpük konsantrelerinin 
tatbikatıncfa göz önünde tutulması gereken 
genel kaideler şu şekilde sıralanabilir. 

ı . Yanan yakıt üzerine köpük kesintisiz o
larak verilme1i ve yanan xakıtın hava ile irti
batı tamamen kesilene kadar devam edilmeli
dir. 

2: Uygulanan basınç netice hasıl olana ka
dar aynı sevi:x:ede tutulmalı, kesinlikle dü~ü
rülmemelidir. Basıncın düşmesi köQüğün aa
ha fazla genleşmesine seöep olur . .8u durum 
düşük genleşmeli köpüklerde istenmeyen bir 
olayçlır. Zira, aşırı köpük sarfiyatı meydana 

getg~r Köpüğµn başarılı bir şekilde tatbiki uy
gulama nisbetine veya indüksiyon hızına 
5ağltdır. Uygulama .. nıs~e.ti v~ya indüksiY,on 
hızıı yanan Y.akıt yuzeyının bır metrekaresıne 
dakJl<ada atılcın köpül< konsantresi çözeltisi
nin hacmidir. indüksiyon hızı 6 lt./dak.m2 de
mek. yanan yakıt yüzeyinin her metrekaresi
ne dakikada 6 litre köpuk konsantresi çözelti
si veriliyor demektir. 

Kıitik uygulama nis
beti ve~a kritik indük-
si1yo rd1 ız ı ödzel şartla r ~ 7 
a tı n a mey ana geti- ·
rilmiş bir yangım sön- ~ 6 

si verildiğinde yangını kontrol altına alma za
manı yaRlaşık 1 ,5 dakikadır. Köpük uygula
ma· nisbetini mesela % 100 aittıra lım. "Yani 
dakikada 8 litreye çıkara lım. Yangını kontrol 
altına alma zamanı 1,2 dakikaY.a düşmekte
dir. Köpük sarfiyatı iki misline çıkmasına rağ
men yangının Kontrol altına alınma zamanın
da fazla Dir azalma olmamıştır. Yani metreka
reye dakikada 8 litre veril mekle köpük ziyan 
edilmiş olmaktadır. Keza 1 köpük uygulama 
nisbctini metrekareye dakıkada 2 litreye dü
şürsek yangını kontrol altına alma zamanı 
yaklaşıl< 3 cfakikaya çıkmaktadır ki bu da ol-
aukçÇJ UJı.Un bir zamandır. . . 

KOPuK UYGULAMA TEKNIGI: 
Kö_pük nozulları veya köpük lansları kulla

ntld ıgı hallerde özel ihtimam gösterilerek 
müml<ün olduğu kadar sakin ve yumuşak bir 
ş~k~lqe köpül< uygu la~ası yapıfgı.alıdır. Ke
sıntıs ız ve muntazam bır akım saglayarak şa
yet, yanan metalin a rkasında bir duvar veya 
bir set varsa köpüğün duvar dibine yığılması 
yapılarak yanan materyal_ üzerine yayılması 

o -ı--.--.-~..---r-o-.---.-~..---.--.---< 

saglanmalıdh-. Şayet , 
yanan mateıyalın ar
kasında bir duvar ve
ya set yoksa, k9P4.k 
yanan materyalın o
nünde bir yere çarptı
rılmak suretiyle l<öP.ü
ğün yığılması yap!la
rak yangın a dogru 
Y,ayılması sağlanmalı
ö.ır. Bütün uy~lama
la rda rüzgar daima 
arkaya almmalıdır. 
Şayet, köpük~ ! ans ı 
spreY, akıı:rı sagl~yan 
sıs cıhazı ıle teçhız e-· 

o z 

dürecek en duşük uy
gu lama hızı demektır. 
Tavsiye edilen min i
mum uygulama nisbeti 
en pratfK olarak test e
dilmek suretiyle bu.lu 
nabilir. Bu test esnasın
da gere~l i kÇıpük kon
sa n1res ı mıkta rı ve 
yangının kontrol altına 
alınma ve söndürme 
zamanları tesbit edile
bilir. 

Tavsiye edilen mini
mum nısbe t üzerinde 

• & a 10 dilmiş ise bu takdirde 
Köpük çözeltisi 1Vdak.m2 köpük Ve yakıtın ka-

rışmas ına meydan 
vermeyecek ta rzda 

ç,ok h~fıf ve yumuşak bir şekilde yangına ve
rılmelıdır. 

köpük uygulamasını arttırmak genellikle sön
dürme içın gerekJi zamanı biraz düşürür. Tav
siye edilen minimum uygulama nisbetinin ü
zerinde köpük verilrnesı ısraftan başka bir şey 
deği.ldir. Eger uygulama oranı, tavsiy~ edı.~en 
mınunum uygulama oranının altı nda ıse son
dürme zama nı uzayacaktır. Şayet uygulama 
oranı tavsiye edilenın çok dana altına ıner ise 
ne kadar ·köpük işlenirse iş lensin yangın 
kon.trol altına alınmayacaktıJ . 

Ustteki diyagram i ncelendiğinde dakikada 
metrekareye 4 rı:tre köpük konsantresi çözelti-

16 

En son çare olarak köpük muntazam bir 
şekilde ve I<esintisiz olarak akaryakıt birikinti
si veya havuzunun tam merkezine verilebilir. 
Fakat köpük akımında devamlılık sağlanması 
sa(ttır. -
) .. Bu uygµl~m~tşartları altında köpüğün sön
durme venmı dıger uygulama şartlarına naza
ran % 30 daha tazla olacaktır 



AL0-110 
Yangın Yerinde Organizasyon ve Düzenin Sağlanması 

Ooç.,Dr. Muhittin SOGUKOGLU 
Istanb:µl ltfaiye Mij.dürii .. 

(Yıldız Teknik Universitesi Oğretim Uyesi) 

11.fqiRİŞ 1 .. . . 1 1 .. 
· t atxenm as ı gorev ı ı nı;a n arı yangın, sc, go-

çük ve benzeri f -rrakctler ka rşısında 'koruma ve 
f<uJtarma faaliyetlerine katılmak ve kurtarmaktır. 
Bu çalışmalar esnasında olay yerinde faaliyet gös
teren ekibin org<ınizasyon ve l'<oordinasyonu çalış
malarda hedef seçilen başannm esasını teşkil eder. 
Bunu sağlayacak olan şahıs ise olay esnasında eki
be birincı d"ereced e komuta ~den kumandandır. i t
faiye teşkilatınd a bu; ekip amiri, grup amiri, mü
dür yaraımcıla rı veya direk olaral< ınudi.ir o labilir. 
Biz Buna, en küçük yangından en büyüğüne, is ter 
ekip amiri, ister mudi.ir o lsun, "yangın amiri" ( 
kısaca Amır) diyon.ı%. 

Büyük olaylarda fcırl-.l ı •kiP.lcr olaya müdahale 
ettiğ .inden ve 11er olayda genellikle el<ipler değişti
ğinaen ve her o lay bırbirındt:n farklı bzellikler ar
zettiğind en, daha o nce haz ırlanmış olan s tandart 
plan ve programlar111 ol<-ıy csna~ında tam olarak 
uygu lanması mümkün degildir. Olay yerinde e
kıplerin niteliklerine ve uldyın buyutl<1rına göre bir 
plan ve prograırnn hazı rlanması ve seri olarak uy
gulamaya konulması gel'ekmekted ir. 

· Bunu birinci dereced e yapacak o lan şahsın, ya
ni amirin; bilgisi, tecrübesi ve kararlılıgı yanında 
personelini iyı tnnıması, onlnnn inanç ve güvenini 
kazanmış ofm<ısı ve ekip elemanla rı arasındaki 
sevgi, saygı ve güveni saglamış olması uygulanan 
P.lanın başarıya ı.ılaşmnsında en önemli fal<törler
öendir. Jşte amirin ekibindekı pcrson 1 a rasında i
yi ilişkiler kurup, onlar'ı is tidat ve kabiliyetlerine 
göre, olayın seyri istikametinde yönlendırmesine 
o.rganizasyon aiyoruz;. Tabi ki buyük itfaiye olay
ları tek bır ekiP.le ö nlen •mcz . Bazen büyük bir 
grup, bazen birkaç grup bir cırada olayın çeşitli 
yönl e rini yü klenerek rır<ılarında görev bölümü 
yapmak durumunda kç1Jırl or. 13u durumda tüm o
laya muhatap olan amir olayın seyrine göre bir 
veya b ir kaç yardımcı Jcı a tayarak bu ek ip ve 
gruplar arasında yürli tm yi snğia r. Arnirin yapmış 

KOMUTA ZiNCiRi 

olduğu bu işleve de koord inasyon diyoruz. 
Yangınla mücadele bir nevı savaştır. Bu savaşla 

görev a1nn bizza t savaşçılardan başka; Polis< Tra
fik, Sı.ıh:ır idaresi, Elektrik idaresi, Doğal gaz Kuru
l uşu, .Acil. scr vJs ve. ~!ayın. tür ve boyutun~ gör~ 
Beled ıyenın dıgcr bınrnlcrı ve hatta htl lk kıtlelerı 
gibi yan ve desfek kuru l uşlar da kat.ılır. Bı.ı savaşın 
l<azan ılabilmesi için bu kunı l uşların dn üz:erlerıne 
düşen görevi zamanında ve eksiksiz o lMrık yerine 
getırmek mecburiyetleri vardır. Bu kurulı.ışlar ara
sınd aki organizasyon ve koord inasyon da <'.'lmir ta
rafından Oi.izenlcnir. Olay ın tüm sorumlı.ıluğu bi
rinci derecede etmire aittir. 

2. İTFAİYED KOMUTA ZİNCİRİ 
itfaiye teşkilatı mıntıkan ı n yangın yi.ikiine göre 

küçük ve büyük birimlerden ol ı.ışur. Buradakı her 
bir birime istasyon, büyük birimlere grllp merkcô, 
küçük biri ınle r , is mü freze merl<ezı d iyoru .l. 
Gruplar, grup amiri, müfrezclt!r ise müfreze amiri 
lMafından komutcı ed ilir. Mi.ifr zelcr genelde en 
yakın grup merkezine b<1ğlıdır. grup ve ınüfreze
lt;r~e .Komuta birimi cışağıaaki şcmaöa gösterildiğ i 
gıbıdır. 

ller grup ve müfrezede bi r santral mevcuttur. 
Yangm ihbarları direk olarak santrala g_clir. Ti.im 
santrallar de bir Konıuta Merkezine baglıdır. Bir 
yangın ihbarı alınd ığında müfreze vt!y<1,grup sant
ralcısı, dolayısıy l a Komı.ıtn Merkezi, uşagıdal<i yer
lere haber ulaştırır. 

1. Polis 
2. Su ve kanalizasyon idaresi 
3. Tüı k!Ye Elektrik Kurumu 
4. Acil Servis 
S. Beled iye Komu ta San t rcı.lı 
6. Gcrekfiğindc Doğal gaz Jdaresi 
Müfrezelerdcn çıkan el<iptc 1 amir, 1 şoför ile 4 

- 5 er bulunmaktadır. Burndcı yangın am ı ri ekip a4 

miridir. Ekip amiri gerekti ğinde yardım ister,JZrup 
amiri yangı na iş tirak derse komutayı o Lı st!Cnir. 

1 
1. Grup Merkezi 1. Grup Amiri il. Grup Amiri 111. Grup Merkezi 

Müfreze Merkezi Ekip Amiri Ekip Amiri Müfreze Merkezi 

Mufreze Amiri Müfreze Amiri 

Çavuş 

1 
Onbaşı 

Çavuş 

1 
Onbaşı 
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Alarm grub<t gelirse grup rncrkezi alarmın önemi
ne göre gerc l<li ekibı ~cinderi r. Eğer grup amir i 
gitmeyecekse,, g iden ck'ibin ba~ı o.ray an:lirliği__ya
par, .grup .amır~. olayı gnıp ı:n~rı<;C'zınaen ı~ler. Çl;ı
yın ol'\emı ne gore grup amı rı de olay yerme gıdc
bilir. Grup amirinın katı ld ığ ı olayda başka gruba 
d a ihtiyaç duyulursa, blı ta ktirde bağlı bulunan 
müdü r yardımcısı .Ol<'Y" i şti ra k ed er ve yangın 
a mirl i ği n i üsllcnir. Uç veya daha fazla grul5ım ka
tı ~~ ığı çok .büyük o l <1y lcırd a ise olay amırliğin i mi.i
d ur usllenır. 

He rh a ng i Bir Ol ayda M ii dah a le Em i r 
Komuta Zinciri: 
Müdür-Grup A miri-M ü freze Amiri -Ekip 

Amiri Er şeklinded i r. Baş la ngıç ekibi; bir çavuş 
kornutasına a bir baca aracı w 1 veya 2 su tankı ile 
2 veya 3 şoför, 2 onbaş ı ve 5 - 7 itfaiye erinden 
ol uşmaktadır. Altı a raç ve beraberinde başında 1 
Eki p Amiri, 1 ('ıwuş, 1 Onba~ ı, 6 şoför ve 20 kadcır 
i tfa ıyc eri bir Takım olarnk dü zeıılenmiştir . Tam 
Takını ise yukardakilcrc ilave olarak 1 kurtarma 
aracı ve 3 personelden oluşmnktad ır ve gece esnn
sında Ekip amiri, normal mesai halinde ise Grup 
Amiri veya daha üst rütbeli bir yetkilinin komutn
sınd n yönetili r. Bu şeki lde tam lakıın genellikle 7 
nraç i l~ 33 dolay rnda itfaiye personelinden meyda
na gelı r. 

13una güre itfaiyede görev yapan küçük ve bü
Y.ük rütbeli Lüm pcrsoııc1 olayın li.i rüne göre Amir
i:hr. 13ir a raçla gia ilcn bir olayın Amiri onbnşı veya 
çavu_ş olup olay csna~ ı nd a 15üLün yetki ve sonım
Iulııga sahiptir. Bu nedc11le Amir acnildiğinde sa
dece idareci personel akla _gelmemeliı:l ir. Ola .Y.tn 
tür V (;? büyüklüğüne göre Oi1baş ıdan l lfa iye Mü
dürüne kadar nitbel ı her personel icabı f1alinde 
amir o labilir. 

rtfaiyelcrdc bir olaya müdaha le öncelikli! ola
yın olduğu yer~ en ya l<ın Müfreze veya gru P. tara
fından yapılır. Olay yerine gelen ekip nm ıı·i ı lk de
ğer le ndirmeyi ya para k Komu ta Merkezine bilgi 
verir ve olaxa müdahale eder. Müfrc7,elerin müda
hale elliği olay l tı rda birinci derecede sorumlu oln
yın amin Müfreze Amiri'dir. Grup Amiri ve Ko
nrn ta birimi o laydan sorumlu olmakla birlikle 
olay yerindeki c1 mirin is teklerini yerine getirmek 
zorundadırln r. Eki p Amiri emir-komula zınciri ile 
birimindeki ç:av u~ ve onbaş ı lam verd iği talimatlar
la olaya müfüı ha ıe eder ve gerekli yard ımlar için 
merkezle irtiba tı sürdürür. Gnıp Arniri olcıyı tal<ip 
eder ve olay ın boyu tla rına bakarak herha ngi bı r 
emir beklemeksizin gerekiyorsa olay yerine l1arc
ket eder. 9,lay yerine ulaşfığınd a olayın sorumlu
su ve Amın olur. 

3. İTFAİ OLA YLARlN ÖZELLİKLERİ 
ltfa i olay la rın diğer olaxlardan oldukça farkl ı 

yönleri ve safhaları vard ır. ILfa iyede koımıtn, kar
şıla~ ıla n olo y la rın n i Lcl iğ i ı1e baglıdır. Hiçbir olay 
bir oncekin in aynısı ve hntto benzeri bile deği ldir. 
8a .lı bakı ın lnrdan benzerlik arz etse bile ycıpibakı
mınd an, çevre bakımından ve gelişme seyri ba kı
mından tamamen fa rk lıdırla r. Dolayısıy la da her 
olay ı n kend ine has müdahale ve organizasyon 
şekli ortaya çıkmaktadır. 

ltfa i olayla rı n gel işme isti dadı üç_ önemli etke
ne bağl ıdır. Bunlnr; ıni.idahalede gecikme, ya ni za
man kaybı, ttışıdığ ı tehlike ve risklerin büyüklüğü 
ve olay yerinin uygunsuz l uğu olarnk ifade ed ile6i
lir. Bunaan dol,ıyı itfaiye opcrasxonlorının çabuk 
yaP,ılmas ı, yani zamanla yarış, tehl ikelerin bertaraf 
cdı l ip yangın muhitinden uzaklaştırılması ve olay 
yeri ndeki u ygunsı.ı zl u kla nn gideri lırıesi öncelikle 
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yapı l oıası gereken hususlarda ndı r. . 

• itfaiye Operasyonl~ııun .Ca.bukluğu: Itfa iyc 
o laylarında zaman çok oncnılı bır parametred ı r. 
Olaya ne kadar çabük müdahale edilebilirse kont· 
rol n ltına al ı nması o kadar çabuk, masraf o kadar 
düşük ve zayiat da o nisbettc az olur. Bı.ı çabukluk 
olay yeri ne çabuk gelmenin ).'~ •unda, uygulanacak 
opernsyona çabuk l<arar verıl ı J?. opcnısyomın fela
ketin yayılma hızından daha sLirat li olmasına bağ
lıd ır. Yoksa olayın arkası nd an ulaşı lamaz. 

ikinci olarak düşünü len; müdahale planınıı:ı 
uygulanabilir olmasıd ır. Müdahale şekli; mantık
lı, eksiksiz ve belirgin olsa d a, uygulanması zor 
ver.a fazla uzun sürı.iyor veya elemanların kabili
yetleri11in şevkinde ise, bı.ı ya nlış bir taktik, zaman 
ve kaynak israfıdır. Buna göre düşünülen pla n ve 
taktiklerde aranan özell ik; çabukluk yanında uy
gulan<ı bilir olmasıd ı r. 

Uçü ncü adım, kararın çabuk verilmesidir. Zira 
itfa i xe operasyonlarında en önemli nokta burası
d ır. Genelde yrıngının olduğu yerde yangına nasıl 
müdahale edilec~ğine dair bir toplan tı d üzenle
mek çok zordur. Di.ırum bilinmiyorsa bile, kararın 
ça bıık verilmesi, zamanla yarışılması şa rt tı r. Genel 
operasyonlardak i planla rın uygu lanması zaman 
afır ve aynısı hiçbir zaman uy~rufanamaz. Once ka
rar vermek ve dtıha sonra da bun la rı gözden geçi
rerek durunı değerlendirmesi yapmal< en isabetli 
xoldur. Yalnız burada en önemli konu; olay yerin-
Cleki tehlikeleri göz ardı t:tn:ıerrıekti r. . 

• Müdaha le Esnasındaki Tehlikeler: Itfaiye 
operasyonları genellikle; çökme, düşme, patlama, 
zehir li gaz yayı l ması gHSi tehlikelerle dolud ı.ır . 
Amir görevini çabuk ve kararlı bir şekilde yapma
lı, ancak ayıı ı zamanda i tfrıiyecilerin emniyetini de 
ön planda tutmalıd ır. Ya ni ı tfaiye Amin_gorevi es
nasında iki zıt arasında isabetlı bir tcrcifi yapmak 
zorundad ır. Hem olay ı b.ir an önce bitir mek için 
zamanla yarışıp bcliriı rişkl eri ka rşılamak ve hem 
de personelinin emniyetini sağlamak gibi, iki zıt 
nrasında isabetli ve opti ımım 6ir karar almak d u
rurrıu ndadır. Bu iki hususun aynı nnda değerlen
d iri lmesi gerekmektedir. 

Tehlike olmadığı ha lde "ya pa tlama olur, ya 
çökrne meyd ana geli rse" gibi endişelerle personeli 
ı çeriye sokmaya rak olayın çok bı.iyük boyutlara 
yükselmesine sebep olacağ ı gibi, gözü ka ra davra
narak personelini hiç ge.rel< yokk~n çok bi.iyi.ik teh
likelerle karşı knrş ıya bı ra kabilir. işte gerçek Amir
i ık zaten burada ortaya çıkar. Bunun yanında ope
rasyon alanının da iyi bilinmesi gerekir. En nzın· 
dan bir bilenden sormak lazımdır. . 

• Operasyon Alanının Uygunsı1zluğu: itfaiye· 
cinin kcı;:tıla~tığı olay alanı her zaman güç bir ma
hald ir . 1.,.,cnelli l<le olay yerindeki insanlar ruhsal 
ba kımdan kendilerini 1<aybetmiş, olaym heyeca n ı
nı ve şokunu yaşıyor durumdaaırlar. Vntandosla
rın, iyı niyetle dahi olsa, olaya müdahalesi çalış
ma ları yavaş latı r. Olayın meydana gctirdi lb e.ı1-
kazlar da çal ışma koşullarını güçleştırir. He1e ls
tanbul'da l<.a rşı laşılan zorluklar çok daha büyük
tür. Olay ıı1 olauğu yerde itfa iye Amin ti;im bu du
rumları gözönü nde bu lund urarak hnreket etmek 
durumundadı r. 

4. AMİR ve KOMUTA 
4.1. Amirde Aranan Vasıflar 
Bir olaya müdahale eden itfaiye ekiplerini yö

neten Amir önemli özelliklere sa hip olmalıdı r . 
~kip,le rin yönkndir~lmesi vc .. t~i.m sorumlu l_!.~ğu 
uzt! rınde taşıya n Aınır· hızlı duşunıne yetenegıne 
sahi p, sakin , tel aşsız, kararlı, inançlı olmah, Ren-
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dine ve ekibine tam g üve nmelidir. Bunları şu şe-
kilde özetleyebiliriz: . 

• Amir Hızl ı Düşü ııme Yeteneğine Sahip 01-
malıdu. Zira; itfa iye olayl cı rında ç<1buk karar ver· 
mek çok öneınl id ı r. Bazen sani yeler bile olaxın 
seyrini etkileyebilir. Bu ndan dolayı Am ir hızlı ati
şünmcli ve çabuk karar vermeli, v~rd iği kararlar
(fa da aksi ispat ed ilıned ikçe ısra rlı ofmalıdır, ki 
maiyetinde tcrcdd ül u Y.;ınd ımıasın . 

• Am ir Sa kin ve Kararlı Olma lıdır. Zira; her 
ne kadar bütün itfaiyeci lerin s<ı kin olması gereki
Y.Orsa d a, özelli kli;! Ami rin bakin olması zoru nlu
a ur. Eğer Am iri n davrnnış ları sakin o lursa, onu 
örnek a la n diih:r personel ne kad ar heyeca nl ı olsa 
bile, hexecanfa rııuı gem v urup sakin davranmaya 
çalışacakl a rdı r. Hey ca nı n l<aynağı sorumluluk 
d uygusu o lduğundan, elbette kı en-büyük sorum
lu luI< Aınire cı lftir. Onun sakin olmas ı d iğer perso
neli de etkileyec •ktir. 

• Amir Kendine ve Maiyetine G üvenmelidir. 
Zira; kendi ı1e güveııl.!n insa nlar, emirlerinde sakin 
ve kararlı o lu rla r. F<1kcıt güven lerini kaybettikleri 
zaman şaşırır, emirlerinde tereddütlü kalırlar. Bu 
ise maixetini büsbütü n telaşa sevk eder. Kendine 
g_üven ae, ger kli bilgi, deneyim ve cesare t saye
sınde o luşur. 

• Amır Sorunılu l uı!, u Yü k lenebiltnelidir. Bu 
da inan ç Vt! cesar te bcığlıd ı r . lmHıç ve cesMet her 
amirdc bulunmas ı g<·r ~ken r.m öneın l i vas ı flardan
dır. Zira, lna nç ve cesar •li olmnya n b ir Amir ne 
hızlı düşünebilir, 11 <:! sa kin ve ka rl\fl ı davranab ilir 
ve ne de kendine ve ma iyetine güvenebilir. O hal
d e inanç ve cesard amird e olmazsa o lmaz kabilir\
d en gerek şart nileliği ı:ıdedi r. 

4~. Komuta Etme Ozellikleri 
Bir Amirin emrindekiler onun verd iği emirleri 

h arfiyen yerine gctirın1;?k d urumundadırlar . Bu
nu n içi11 ekibin ycı1) t1 b.Jarı li.iın sevap ve günAhlan n 
.sorumluluğu Am ı rc ai lli r. Yetki kimdeyse sorum
h.ıluk da ondadır. Eınri Ami r verir de soruml ı.ı luk 
p ersone le <ıit olursa, veya başarı Amirin başarısız
lık personeliıı olurscı böyle bu komu ta zaten başa
rıs ız olmaya nıcı hkumdu r. 

Bir olay ı n yCinetimi .iki açıdan ele alınma lıd ı r; 
sorumlulı.ı l< ve otorite. ll k önce yönetimi düzenle
mek için bi r eın ir-konıu ta zincıri oluşturu lma lı 
d ır. Amirin emrindekilerin devamlı hareket halin
de olmas ı için otori te g •rcklidir ve herkes em ir-ko
muta zincir i içi mk v •ril l.! n emirll.!rc uymak zorun
dadır. 

Itfaiye olaylarını n crnı r-koımıta içinde yü rü tü l
mek zorunlufuğu vard ı r Emi rler /\m ir tarafından 
verilmeli ve Amiri;! b~ğlı ol<1rak yaxılmalıdır. Yapı
lan operasyon hakk ı nan tüm kararlcır, maiyetinde
kilere danışılsa bile, Aıı1 ir tarafındun vcrifip nihai 
emirler o radan ç ı kma l ı , d i~er a nıir, ekip başları 
veya or ta rü tbeli itfaiyeciler vı;rilen em irlerin nasıl 
uygulanacağın ı kara rlaş tı rın;,1 lı ve k~içük rütbeli it
faiyeciler ise b u enı i r l eriıı nas ıl y<1 pı lacağı konu 
sunda maiycllerindcki itfaiye erlerine talimat ver
meli ve bu emirlerin yerine geti ri lişin i yerinde iz
lemelid irler. Eğer Amir görevini tam o larak Y.C'lpa
maz ve olay yerindeki luın ekipleri hiyera rşık biı· 
düzend e konCrol edemezse her ekip kendi üzerine 
~üşeni yaptığı halde koorLiinasyon sağlanamaz ve 
sısfcm Başa rılı olamaz. 

Olay yerinde Aınir'in yapacağı i lk i ş dı.ırı.ıınun 
ciddiyetıni sap lamak ve yapılaca k işleri belirle
mcktır. Durumun cidd iycfim kavramad an itfaiye
cilere emir vermek, itfa iye ekiplerini yanl ış kullan
mak olur ve aynı za ma nda b u çok teh lıkelid i r. 
Amir öncelikle ol,ıy yerini dolaşmalı ve ilk müda-
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haleler Amir yaı·d ı rncı lan tarafından Y'' ptırıl ıııa lı 
d ı r. 

Gerekli bilg iler top landıktan ve d urum tama
men anlaşıld ıl<ta n sonra kesin bir yargıycı va rılı r 
ve karar verme aşamasına gelinir. Amir kara rını 
verd ikten sonra da bu karar T1emen her il fa iye biri
mine ile tilere k uygula maya konu lur. Amirin göre
vinin bunw1la bıtmeY.ecegi aşikardır. Yangın esna
sında d urum her an aeğişebil ir. Ka rar verildiği an
ki du rum ile emirlerin uygu lanmaya konu lfüığu 
zaman içerisinde farkl ı d urumkır: meyd ana gelebi
lir. Amir her an d urum değerlend irmesi yap ara k 
yeni konume'l göre emirler vermelid ir. 

Am ir' in gör e vi da iresel bir per mı.ıtasyon 
içerisind e; araştırma - bilg i toplama - değerlen
dirme - karar verme - uygulama şek l i nde olmalı
d ır . Bu, yangın xerindekı itfa iye faa liyclll:ri sonuç
lan ıncaya kaCla r böyle d evam etmelid ir. 

5. OLAY YERİNDE BİLGİ EOİNM VE 
DURUM D EGERLENDIRMESI 
Olay yeri da i.ma b ilinme)'.en ve belirsi?. ı.ınsur

larla d oludur. Bı.:ı ı.ınsurlara bağlı olarak, ol<ry, ye-· 
rindeki Amir çeşitl i kararlar vermek, verd igi ka
rarların nas ıl uygulaMcağını açık bir şekild e ifndc 
e tmek ve bu kara rla rı n uygulama safha l <ı rı n ı da 
yerind e takip etmek zoruncfadır. Bir ka rarın veril
mesi için öncelikle o layla ilgili geniş bi lgi sahibi o l
mak gerekil' ve Anı irın a 11<1 görevi ôe l:iu bilg i top
la ma ışlemini çabuk bitirmek ve genel d u ru m u ça
buk ve isabetli bir şeki lde değerlendirmekt ir. 

Olay Y,erinde tesb il ed ilen birçok bilgi ve ay rın
tı birbiriyle çelişkili olabilir. Va tandaşların sör,l ed i
ğinin çogu l<ulaktan dolma bi lgilerdır. Tabii 'bun
rarın tamamı yanlış" d emek istem iyoruz, gerçek 
ola nları çoğunlukta olabilir. Okıy yanlış a lgıranmış 
veya kişıden kişiye aktarılırken al:iMhlınış, değiş ti· 
ril miş, yanlış anlaşı lmış ve ha tta bilgiy i vl.!ren kiş i 
raha t dc~ilse veya yaradı l ış icabı kötumscrsc ver
diği bilgiler d e kendi karal<terine dönük sena ryo
la r olaBi l cceği gib i kas te n hed e f saptı rı l ıyor dcı 
olabilir. Bu neden le bilgi kaynakları çok ön emli
dir. Gelen her ~ilg~y\, füç s i.ı zgeçten g~çi rmed~n, 
hemen gerçekm1ş gıbı kabul e tmek çogu nlukla ın
san la rı yanl ış karaflarn götü rebili r. 

Bilgıy le ili< karş ılaşan kişi bağla ntı noktası, bu 
b i l giy ı il k d ej!jerleııdircn kişi ise ha rckt•t ııoktcısı
d ı r. Mesela; bır am1e, ekip amirine bağır<1 rak "ço
cuğum içe rde! imd a t! Lü tfe n kurta r ı n ı z!" di ye 
fe rya t ed iyor sa, e ki p a miri bu fer}'.'ad ı göz a rdı 
ederek başl<a yerin arnnmasmı emrcaemez. Olayın 
içindeki I< i şi ler ha reket noktas ı o larak ele a lınıp 
verd ikler i bilgiler d eğerlend irilmel id i r . Bnğl an tı 
noktasında birgiyi alan kişinin her zaman bilı nnıe
si gerekir. Har el<et noktasında bilg iY.i veren k iş i ve 
içerid e kalan kişini n birbirine yal<ın l ığı b ili deği l
se, bu b ilgi tam olarak kaynak sayılamaz. 

Bilgi fo plarna k şüphesiz çok önem lid ir, fa kat 
toplan an bu bilgiye Wzı.ımundan fazla önem veri l
memelidir. Zira ö ilg i yangın mahallinde _genellikle 
çeşitli yönlere d önebifir. Olı.ım lu bilgiler ıyimserl i k 
doğururken, olumsuz bilg iler de ko1ümserliğe yol 
açaoilir. Alınan bilgileri Clcğerlendirdiklen sonra 
uygulamaya koymalıdır. Birgiyi veren k işiye, bi l
gıyı nereden aldığı sorulmalt Oilgi tahminden iba
retse, bu tahminın daya ı1dığı realitelerin mantıki 
bir şekilde izahı is tenmeli.di r. 

1\mirin olay hakkında karar verebi lm esi için 
bilgiyi çabuk ve doğru bir sekilde toplaması gere
kir. Ancak bu bilgiyı Amir kendisi toplamaya çalı
şırso , kendi ana gbrevini y apamaz. O halde, bilgi 
fopla ınok ve topTad ığı bifg iy i Amira ilehnek içın 



bu işte tecrübeli personel gereklidir. 
Yangın anındn toplanan bütün bilgiler Am ira 

gelmcliair. Toplflnan b ilgilerin içeriğine göre önce
lik sı rn laırnısınt tabii ki Amir yapacaktı r. Operas
yomı b~şlnyabilme~ için şu bilgileri öncelikl e d e
gerlendırmck gcrekır: 

a. Olayın Gerçek Boyutu: Binantn iç komıınu, 
yangının başlama. noktası, yangın yükü, ana kapı 
ve yc:ıngın knpısı, ıçerde canlı bti1ı.ınup bu lunmadı
ğı i.mcclikle araştırılacak konulcırdand ır. 

b. Hayati Tehlike: insan hayatının sözkonusu 
olduğ_u l:iir durumda hiçbir biTgi göz a rdı edile
me~. -~ununla ilgili bi lgi tam ola ral< değerlendiril
mclıdır. 

c. Tehlike Durumu: Çalısmala r sırasında karşı
laşılacak tehlikelerle i lgi lı bifgiler itfaiyecilerin em
ni y tini etki leyeceği ıç i n çol< önemlıdir. Dunlar; 
tehlikeli maddeler, patlayıcılar ve zehirli gazlar
dır. Bunlardan başka çökme ve düşme tehliResiyle 
ilg ili bilgileri de değerlendirmelidır. Bunla rın ya
nında yangının büy ume isti dadı hakkında da bil
gi almmaya çalışılmalıdır. 

d. Biiyüme T ehlikesi: Yangının nered e büyü
me tehlikesi varscı hemen tesbit ed ilmelid ir. Yangı
nın bir binanın üst la raflarına yayılrnası için üç yo
lu vard ır. Bu nlar; merdiven boşluğu, düşey ve ya
tay boşluklar, h~va la ndırma kanalları ve a ışa açı
lan penccrc l e.rcl ır. Bunlarrn kon ı..ımu tam. o larak 
değerlendirilmeli ve ilk müdnha leler b ura lardan 
yaP.ılmalıd ır. 

Yangı n rıla nında bilgi to~larken, bu bilg ileri 
Loplnmak için cırada bulunan en yakın kişilere sor
m<ı k her 7.ö mrı n başvunılan en kestirme yoldur. 
Ancak yangın yerine göre çok önemli bilgiler ge
~1el li kle özel bilgi kaynaklarından. elde edilebilir. 
Ozel bilgi kaynaklan olayı yaşamış yaralı kişiler 
ve olcıy yerine önceden gelmiş ola n polis memur
la rıcl ır. 
.. Yangın yerinde ya ra lanmış kişiler yangın iç~r: 
ısınd e l<a lmış ve xangının başlangıcını ve seyrın ı 
görmüş k işi lerdir. Yangın a lanına ilk gelen polisler 
ae yangın a lanının sa.Kin, soğukkanlı ve tecrübeli 
elcm;rnları olduklarından vera ikleri bilgiler isabet
li bir şekilde değerlendirilebili r. Bunlar bilgi kay
nağı o1arak çok oııemlidi r. 

6. MÜDAHALEDE TAKTİK VE STRATEJİ 
Bir itfa iye olayınıı1 kısa süred sonuçland ırıl

ması ve başarısı uygulanacak taktiğe bağlıd ı r. Tak
tik ne kadar isabetli seçilirse kurtarma ve söndür
me operasyonu da o kadar kısa s üreli ve başarılı 
olur. 

O laya müdahale taktiği Amirı.n ka rarına bağlı
dır. Tabii ki Amir tüm bilgileri topladıkta n sonra; 
s u durumu, yapı cinsi, kurtarma i mkS nla rı g ibi 
birçok faktöru öı rarada değerlend irerek bir mi.ıaa
h ale şekli önerecektir. Her _yangın ayrı bir laktik 
gerektirir ve önceden hazu-fanmış basmakalıp bir 
faktiğin tam olarak uygulaMcağı bir yangın yeri 
yoktur. Daha önce yaşanmış olayla rdan elbette k i 
bel irli tecrübeler kazanılır, bu tecrübelerin uygula
mada tatbikata dönüşmesi Amirıı'\ kabiliyet ve bc
ceris in bağlıd ır. 

Taktikler yangın yerinde tesbit edilir ama tak
tiğin şekli daha bnceckn araştırıl1P. genef çerçevesi 
belirlenebilir . Süreklilik gösteren i:I urum !arın nasıl 
oluştuğunrı dair bilgi top1anma l ı ve daha sonra ka
rar veni melid ir. BaŞka öir deyişl e, fa rklı taktiklerin 
olay~ yeri nde nasıl u ygulanacaib iyi araştırılmalı
dır. Unutulma nıalıdırl<i; bcışarüı Oir Amir, yeterli 
sayıda taktik üreten ve bunları isabetli bir şekilde 
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uyg_ulaynn kişidir. 

·stra1eji; genci o larak o lay yerinde, d uruma gö
re, /\mir tara(ı ndan sapta nır. Olaya müdahale tak
tikleri önceden bilinmeme kle bE>rrıber stra tejiler 
önceden b ilinmelidir. Strntejinin büyük bir kısmı 
ö11cede.n ha~.ırlanma l ı ve y;:ıngm a lanı son kararla
rın verı lecegı yer olmcı lı dır. N"ere lerdcıı yardım alı
nab!leceğ.i1 f1a!_1gi. irrµ<~ nı.a:ın ne'.elcr~ en ne şekilde 
temın eduecegının ıy ı bılı nmesı ve onceden ayar
lanmış o lması gerekır. 

7. KARAR VE ZAMANLAMA 
Amir tüm bilg ileri toplayıp tnktik ve stratejiyi 

tesbit el tikten sonra bu I<a ra rııı uygulanması itfa
iye biı'.liklerinin gücüne bağlıdır. K<ırar yeri.ndey~e 
gerekJı sonuç dahfl çabuk ve n7. Çllbn gerektırenbı r 
yolla alınabilfr ve ekibin mornli bu sonuçla yi.i.kse
Iebilir. Eğer ka ra r yanlı şsa ve uY,g ulanma şans ı 
yoksa[ birlikler üzerinde hem fi zı l<se l. ve hem d e 
ruhsa açıdan gereksiz bir sık ıntı doğurur. 

Yangın yerinde birçok bilinmeyen fak törler 
vardır. l3ı.ı oil inmeyenlcri ortada n kaldırm_ak için 
daha geniş b ilgi toplamayo ö ı1em verilmelidir. Yu
karıda ifade e1ti ğimiz uygıı ıı bilg i toplama yön
temleriyle çok önemli bilg iler elde edilebilir, ancak 
yine de bi lınmeycn birçôk yön ler kalır ve yangın 
yerlerinde verilecek karcır l rtrda bilinmeyen Iaktor
Jerin etkisi mümkün mertebe gözönündc bulun
dunılınalıdır. 

Durum belirs iz oldıı ğunda, bilgiyi toplamak 
için acele etmek gerekir. 'Si lgi zaman ı ndfl topla na
mıyorsa tecrübele rd en yara rlanma lıdır . Eğer isa
befli bir karar vermek için yetrrincc tecrı.ibeniz 
varsa, dumanın ve ateş i n d urumundnn yangının 
yayılma isti dadını belırleyC"bili rsi niz. Eld e ea ilen 
on bilg ilerle binrının iç bünyesi lıakl<.tnda bir fikir 
sahibı olunabilir. Bı.ı bilg iferin yanıs ı ra binanın 
içinde kalmış insı:ın l arın hareket ve davra nışların
dan, oradaki insaı1l;ır ve tehlikeli ıwıddelerin yeri 
ve aurumu hakk ı nda bilgi rılınnbilir. 

Amir o andaki duruımı çeşitli etken lerden ya
rarlanarak tesbit eder ve uygu lanaccık taktiği ona 
göre kararl<ış tırır. Alınan !<arar l<ı ıı ba li o lmamalı 
ve uygulanması mümkün olm<ıynn emir ve sözler
den sakınmalıdır. Karar verili rken Amir d urumu 
a nlam<ık için yoğun çaba ha rca mrılı ve değerlen
dirmcxi kısa sı.ireae t<ımnmlama l ıdır. 

lyi b ir fikrin veya planıı1 zaımınlaması isabetli 
def,rılse ve 7.,amanında uygtı lnmaya sokulamıyorsa 
sonuç da i)'.i o lmaz. Karar verildikten ve uygula
mayn koı1ulduktan bir süre sonra etkisi göri.ılebi
lir. l<ararı ver.irken geçen .zn rnan ı umıtnıamak ge
rekir. Amir herg i.in yapılan eğitim ve tcıtbi~tTar 
sayesinde operasyonlar içi n gereken zamam tab
ının edebilmelid ir. 

Karar veren kişi itfai)'.<' ekibini ve d iğer JJerso
ncli lüzumsu z müdahalelere sokmamn l ıatr. l3ir it
faiyeci yangının olduğı.ı a l ::ına zorla sokulursa, 
xarıgm çok f>üyük bo tıtlnrdaysa hnc;<ırın az olma 
ıhtimali vars <1 bile, bu kararın uygı..ıl rı nması müm
kün olmaz, olsa bile başMıl ı o lun <1mrız. Giriş yoP,ı
lırken, dumanın dışarı a tılması , soğu ı·ma vs. Gıbi 
çeşitli kademeler yerine getirilmelidir. llk kadeıne
a e Amir bunları ocl i rleıneli ve ayrınttları unu tma
mal ıdır. 

Sebepsiz yere karar dl'ğiştirmek itfaiye ekiple
.riııi şaşkına çevirir ve g~i v. ı~i sa rsa r: Ç>olayısıyla 
gereksız yere karar degıştırı lme ın elıd ı r. Kararın 
gerçekten d •2:işti ril mesı gerekiyorsa, Amir bı.ı nu 
I<esın olarak ifade e tm li ve saıniın i 1eti hakkında 
ekiplerini ikna ctıncl idir. 
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8. YÖNETİMİN GENEL ESASLARI 
8.1. Kararın Uygulanması 
Ami rin verd iğı T<nrarlnr, itfaiye eki p leri veya it

fa iyecile r ta rnfınöan iyi anlaşılara k uygulan ııı nlı
dır. Emri alan ekip vexa i tfa ı yeciler ye'ferli s bep 
olmadan bu kararı reödedemezler ve değişti re
mezle r. 

l tfaiye operasyonlrırında zamanın yeter siz ol
rnasıncfnn dol ay ı emir leri n yeterince açıklamas ı 
)"apı l aınayabil ir ve yeteri nce a nlaş ıl amayabi l ir. 
Emirler ve rili rken Amirın maksadı iy ice a n i.aşıl 
mal ı ve emri alan personel itfaiye ekipleri ile işoir
l iğfoe g id ebilmelid ir. 

8.2. Görev Bölümü 
Amir karar verirken _personel içind e görev bö

lü mü yapmnk zorundacf1r. Görev bölüımi _yöneti
m in çekırdeğin i oluşturur.Bir görev da_ğıfım ı ne 
kadar iY.i o lur ise Amirin görevı de o kncfor kolny
J aşır ve başarı nrtar. Görev bölümü yaparken bunu 
uyg ulayaca k personeljn yapması geniken görevler 
vara ır. 

Verile n göre v olağanüs tü bir du r umda bile 
personele bel irli ve açık bir şekilde anlcıtılmalı ki 
an laşmazl ık olmasm. Açık olmayan bir bölüm var
sa per sone lin b:ı ra y<ı !<.e ndi yoru nı la rın ı koyma 
tehlikesi doğrır v Amirin isteğine ters gelen bi r 
karar ortaya çıkabi li r. 

Amir .personele imkans ızı yaplırm<lya ç<ı lışma
mnlıd ır. Hfaiye ekibi çok iyi o lsa b ile y<ıp<ımrıyrıcA
ğı bazı durum larla ka rşı laşmamrıl ıd ı r. Amir snkin 
!<arar vermeli ve kararın uygulamadaki zorlukları
nı bilmelidir. 

8.3. Amacın Açıklanmas1 
Yönetimin şartla rından birisi de Amirin amacı

dır. Amirlik Y.apa rken sadece "Şunu yapın, bu nu 
yapın" şckl inöe emir vermek yeterli değildi r. Emir 
vcriUrkcn uygu lanacak sistem ve Amirin ne yap· 
ma k is tediğ ı d e açıklanmalıd ır. 

Bilinmeyen bir durumda operasyona başl<ımak 
çok tehlikel id ir. işi xapacak personel za ten em in 
aeğildir. Bu dunımöa isteksızlik artabilir ve dü
şü!< veriml ilik ortaya çıkabilir. Komuta ederken 
per~o!ıel e d uru m hakkında yeterince bilgi veril
melıdır. 

9. ORGANİZASYONUN SAGLANM ASI 
Son yılla rda sosyal çevremiz veya şehirlerin ya

pısı büyük h ı :;r.la değiş.ırken kimyasal tesis ve ku
nı luşla r yaygın laş,n~nktn ve burufbağl~. olarak dnha 
karnıa~ ı k ve değış ı k felake tler de gundemı..! gcl
mektea ir . Bu dıınımda itfaiY.e opernsyon lannın 
eski stra tejisinde çabukluk, atılganlık ve cesa ret ilk 
düşünülen du rum iken bugün -tavsiye edilen yön
tem niteli~li, verimli ve organize bir uygulamadı r. 
Organızasyonun yapilması ve uygu l a nması 

için Amir ve personefi n b u operasyorıu ve şeklin i 
anlaması önemlidir. Bir taraf ı ~ini tii lip uygulamak 
istese bile diğer taraflar Lıyguıamadan Ot1C yapa
cağı iş hakkında farklı bir tavır koyarsa, Ami r ve 
personelin amaçlan birleşemez ve openısyon ama
cından uzaklaşmak istenmeyen sor1uçlıır dogura
bilir. · 

Organizasyon un faaliyetlerini arttırmak ve ve
rimli yap m a!< için Yangm Amiri, kadro, komutfl 
birimfen gibi yardımcı bünyeleri ku l l a nmalıd ır . 
Kadroların iki önemli kademesi vardır. Amir ve 
yardımcı ları, kadronun ana görevi Amirin kararla
rına yardımcı o lmaktır. Amırin bunu yapmak için 
ekibini iyi tanıyor olması gerekir. 

Organizasyonlardaki kişisel ilişkiler; özellikle 
de op erasyonlarda personel - A mir ve personelin 
kendi aralarındaki ilişkileri, çok önemlid ir. Bu iliş-
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k iler sürek li bir şeki lde sevgi, sa}:'gı , itimat ve gµ
vene dayalı olma lı, olay esnasınaa ise d isiplin on 
p lnnda tutu lmalıdır. Bunun d ı şınd a emir ve ko
mutada tereddütler oluşw- ve personelde ka}:' tar
ma ye v~rilen . e_mr~ istemeyerek yap ma ıneyö ana 
ge l ır , boyle ı l ı şk ıl ere dnya l ı e kıple r d e o lay 
mahcı ll i ndc başarılı olam azla r. Orga nizasyonun 
başorı l ı olrı bi lı11esi için, /\mir sorumluluğunun bi
l in ci ı1de, alt kad rol rı rla i l işki leri snğlam, gücü ve 
d isipli ni sayesinde personeli arnsınaa iy i oir ileti
şim ortamı kurmuş olma l ıd ı r . 

Bir organizasyonun başırn l ı olmasında moral 
değerlerin d e çol< önemi vardı r. Bir ekib in morali
ne; görev bilinci, sonımlu luk bi lin i ve güven bi
Lincı de etki ed er. Bunların üçünü n bir itfaiyecide 
bu lunması gerekir. . . 

Görev ve Sorumlulu k bilinci ve i nanç: Itfa iye 
hizmetleri, mal ve haya t ku rtarm<ly<ı yönelik çaliş
malm olduğundan kutsal bir görevd ir. Ecdad ım ız, 
"Mal canın yol!gas ıdır" d iyerek ma lı can il bü
tünleştinniştır. Blrnun bilincinde olan p rsoı1cl el
bette ki yaptığı hizme~in değerini b i li ı: ~e görevini 
severek yaP,a r . Kendı ma lı ve ca nı ı çın ınsa n ı n 
kendisini feö ;:ı ·tmesi normal olabilir, ancak başka
sııım malı ve canı için bi r insnnın kendisin i riz ıko
yrı sokmas ı elbette 1<i. bir görev ve sorumluluk bi
linci ve ina nç işidir. Jnsm1lan sevdikleri i ş l eri ya
parkeı1 görmek insn na. zevk verir. Bunu sağlamak 
ıçin personele ö ncelikle görevinin kudsiyelıni çok 
iyi anlatma k v e benimse1rne k gerekir. Bu, elbette 
l<i kolay dcğild ir ve b ir eği tim işıdir. 

Col< rız 'bir elemm1 l<ad rosuyla istedikler inizi 
yrıptırrıbi liyorsa n ız düny<ıda sizd en d aha m u tlu 
kimse yoktur. Tarihte adetçe aı, teçh izatça eks ik 
nice o ı:d ulann, çökmez, yıkı lmaz zannedilen ni
ce ordu ve med eniyetleri yerle bir ettiğini duy
muş ve okumuşsunuzdur. l3unla r içerisinde abar
l ı lanlar o lsa bile, çoğu i nka rı mümkün olmayan 
hakikalla rdır. Burada1<i Qaşrı rının temelinde yatan 
gerçeği görmek gerekir. lşfe bu gerçek innnçlır ve 
ınanç ö:ıle bir guçtür ki, ournya ·kadllr saydığım ız 
tüm d egerleri l<uşata n ve içine> a la n d ina m ik bir 
güçtür. Yangın la mücrıdele d e bir nevi sa vnş oldu
guna göre, ifa işle diğer bütün teçhiza t teşl<.iln t ve 
aeğerfer yanında iryanç gücünd n de olabildiğiı1ce 
yararlanmak gerekır. 

10. SONUÇ 
Yangın Yenııd e Organizasycrn ve Di.izcnin Soğ

lanması görüldüğü gibi çok çeşi tli prırametrelere 
dayanan önemli Oir l<onud ur. Bir yangın mtı tlaka 
sönecektir. Dünyadn ayl~.r sü.'.en Y.ang.ın.\a r ~a 91-
muştur, ancak xme de sonmuş, so~1ai..ırulmuşt1.ı r. 
Zira, sönmeyen bir yangın yokfur. Onemli o la n bu 
yangınm en az zayia tla, mümkü n olduğu kadar 
kısa süred e sön dü rülebilmesidir. Bu ise olay ye
r inde iyi bir organizasr.on ve d üzenin sağlanması
na ve /\mir - personel il işkisinin en y üksek d üzey
de olmnsma öağlıdır. Yalnız bunu I<anıtlamak çok 
z~rd.~r. Çünkü yangının sönd ür ü lmesi için belli 
bır sure yoktur. 

Bir yangın olayında bütün gözler itfaiyecilerin 
üz rindedır. Ne J<ad ar erken gelini p iyi organize 
edilerek çabuk söndürülse bile şikayet1erden ku r
tulrna.k ınüm~kün değildir. Bu aç ıd an itfaiyecilerin 
i ş i çok zordur. 011 ınli olan yapabileceğimizin en 
iyisıni yaphihmızrı kendimizın ınanmas ıd ır. Dün
yan ı n ln ç "bir ü lkesinde bu k ad ar büy ük 
ımk§ns ızbk ve ıo r şartl a ra rağmen, başkasının 
canı ve ınah içjn b u kadar cesur ve atılgan dav
ranan başka bı r itfaiye ekibi göstermek ıni.imki.in 
değildir. 
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Yangın güvenliği yönünden 
yapı malzemesı seçimi 

Tevfik ALPDOGAN 
Yüksek Mimar 

-ODTÜ Mimar ve Mühendisler ola rak görevi
miz, insa nların ihliyaçlar ına cevnp ver' ek ya pı
l rı r tcısarla ınak ve i nşa elıTıektir. Bunu ynpnrken, 

- yapının iş levi, 
- yapıyı kuUanac<t k kişilerin ihtiyaçları, 
- iklim koşulları, 
- depreme dayıımkhlık, 
- imar yönetmelikleri, 
- yapı maliyeti g ibi bazı faktörleri göz önün-

de bu lundururuz. Ancak, sağlık ve kon for şartları 
il yrıngın güvenliğini genelli kle ibm<11 ederiz. Bu 
yazıdcı, yangın güvenliği açısından yapılarımızda 
inşaat ve yalıtı m ına l zemeleri seç iminde hcıng i 
esaslara d ikkat etmem iz gt!rek tiği ince l enmiştir. 

KAVRAMLAR 
Yangın karş ısındaki dııv ra nı şl a rı aç ısmdan , 

her türlü ma lzemeyi ikiye ayırnbili ri:;;: yrınmayan 
mnlzemeler ve yanan malzemelerin lngiliz Stan 
dardı BS 476'd a da be l irti ldiği gibi, b1.1 ikisinin o r· 
tası yoktur. Yrı ni , "rız yanar", "çok yana r" gibi 
kavramlar ka.bı.ıl edil ' mez. Ancak, alev a lma yem 
veya zor alev n l rın şeklindek i kavramlar birçok 
u lusal s ta ndartta kabu I görmüştü r. Bu ka vramlrıı·
la ifade edilme k istenen, ya nın\ s ını fın dcı n bir 
malzemenin, tutuşmadığı ve yangın ın ycıyıl ıncısı
na neden olmadığı veya ycındığı aınrı zor tutuşa
rak k1.1 rt<1rma i şi rn lerine zarncııı kazandırdığıdır. 
Bu amaçla, ya nan mrı l zemeJere, yanmay ı gecikti
rici veya alev rılnınyı önleyen kimyasnl mrıddeler 
ka tılmaktadı r. Yoksa, o ma lzeme tutuşmmm bile, 
yangına di renci yoktur ve yangında eriyip yok ul
m;ıktad ır. Kavrarnlnr içinde bir de zaman kavra
m1 vard ı r. Bu ise, ına J7erneniı1 yangm rı ne kada r 
süre dayırndığını veya yangııu ne kad a r süre ge
ciktirebildiğini ifade eder. 

(1) inflammable 
(2) schwerentflanımba r 
SINIFLANDIRMA 
Birçok ulusa l standartta, yapı malzemelerinin 

ya ngın karışıs ı ndak i davranışl a rı s ı nıfla ndırı lır 
iken za01~n faktörü de göz önünde b1.1 l lındurul
malıdır. Omeğiı1; DIN 4102 sayılı AJrna n Standa r
dı' nda yan mayan ma lz meler A sınıfı yanM\ mal
zemeler B sınıfı olcırak ay rıldıktan başka (!. Bö
lüm) bunların yangına direnç süreleri de F30, F60, 
F90 gibi dakika cinsinden beli rtilmektedir. (il.Bö
lüm). Bu temel s ı nı flandırma k1.1 lla nılarak, yapı 
el man ve bileşenlerinde bulunmAsı gert!ken yan· 
gın dir~nci d e F30-b, F90-A gibi terimi rl<.> göste-
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ril miştir. Alman Standardı'nın kısmi bir tercüme· 
si ol anık yayınlanan TS 1263 sayılı Ti.irk Standar
dı da aynı sınıflandırmaya yer verıniştir. 

Yapılarda kullanıl cı n malzemeler, bu standart
larda, olilbildiği kadar tek tek sayıla rrık ha ngi sı
nıfa girdikleri belirtilmiştir. Doğal olarak, inorga
nik menşel i ma lzemeler /\ sını fında (yanmoyım), 
orga ni k menşeli malzem eler d e B s ınıfında (ya
nrı n) yer almıştı r . Bileşik malzemeler ise, 

- yanmaya n A sınıfı, 
·zor alev alan Bl, 
- n ormal alev alan B2 ve 
- kolay alev alan B3 
sınıfla rı gibi alt gruplar oluşt1.1rulm1.1ştur. Bu 

sınıflara yapı m alzem elerinden verebileceğimiz 
örnek! r şunlardır: 

A kum, çakıl, a lçı, beton, tuğla, cam, seramik, 
ccımyüni.i ve taşyünü, 

Bl a lçı-karton p laka, çimentolu odun ta laş ı , 
yanma geciktirici katkılı polistiren ve poliüretan, 
köpük, 

82 ahşap, polipropilen boru, silikon der7. d ol
g us1.1, ya nına geciktirici katkısız polis tiren ve po
liüretan köpük, 

T33 Ahşap talaşı, kağıt ve diğer yanıcı m ad de
ler. 

YAPI MALZEMELERİNİN SEÇİMİ 
Yapılarda yaşayan insa nla r ve hayvan ların can 

güvenliği ve eşyanın k1.1rta rılabilmes i bakımından 
yapı malzemeleri seçil irken, bunların yanıp yan
nHıdığı nı veya yangma ne kadar süre diren ç göı:ı
tcrdiğini hesaba katılmalıdır. Btma karar verilir
ken yapın ın büyü klüğü ve yüksekliği de göz 
önünde bulundurulur, çünkü yangın söndürme 
ve ku rtarma çalışmala rında en önemli foktörler
den biri de yapının boy1.1 tlandır. 

Bu a la nda yerleşmiş o lan gen ci prens ip leri 
gösterebilmek bakımından bazı örnekler verebili
riz. /\ lman Strıııdart ve imar yönetmelikler inin ge
tirdiği temel zon.ın l u l uklardan bazıları şunlardır: 

- Kolny al v al cı n B3 tipi ma lzemeler yapı larda 
kul l a nılamaz, normal alev alan B2 tipi malzeme
lerin (polistircn ve poliüretan köpük) a lev alma
dığı veya yanarak damlamadığı kontrol d ilir, 3 
kat ve drıha y üksek yapılarda, cephe kaplaması A 
tipi mrılzemelerd en olmalıd ır. 6 kat ve dah a yük
sek ynpıl<1rd a, ısı yalıtımı A tipi malzemelerden 
olmcıl ıd ır, 3 kat ve daha y üksek yapılarda, kaçış 
yolları ve gene l koridorların dl.lvar ve tavan ların· 
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da ısı ve ses yalıtımları A tipi olmalıdır, Her türlü 
yapıda, luıva landırma kanallarının ı sı ve ses ya lı
tım ları A tipi olmalıdır. 

Ayrıca, küçük ve alçak yapılarda kullan ımıl'ltl 
izin verilen 81 ve B2 tipi ma lzemele rin dahi yan
gına dirençli sıvıı veya alçı plaka gibi ma lzemeler 
arka s ı ndcı kul lnnı J mnsı şeklinde zorunlu luklar 
vard ı r . Bı.ıM benzer kısı tlmmılcır he nüz ü lkemiz
deki yönetmeliklerde yer almamış.tı:r. 

l ST YALITIM MALZEMELER! 
Yapı malzem eleri içinde, ü lkem izd e üretilc ıı 

veya ü lkemize ithal edilen ısı yalıtım malzemeleri 
alt grubuna baktığımızda, temelde iki tip oldukla
rını görüyoruz. ino rganik menşel i (camyünü, tnş
yi.i nü ), organik menşel i (po listircn, po liürclnn ve 
polietilen köpükl r), 

Caınyünü 
Ülkemizd e yerli olarak üretilmektedir. Ham

maddesi kı.ım, soda, boraks vb. inorganik madde
lerin karışımıdı r. Yapılarda, araçlarda, tesisnt ve 
sanayide ısı ve ses ya lıtımı amacıylrı kullanılır. 
Bağlayıcısı z olarak dayanım sıcak lığ ı üs t sınırı 
550 oC, o rganik bağlay ıcı (bakali t) ile 250 oCti r. 
Y«ngın sın ı fı F60-A ve F30-A'dır. 

T,aşyünii 
Ulkcmizde yerli olarnk üretilmektedir. Ha m

rnaddcsi baza lt kayasıdır . Yapılarda, araçlarda, 
tesisat ve s«nayid e ısı ve ses ya lı tım ı ile yangı n 
d urdurma amacıyla kullanılır. Bağlayıcısız olarak 
dayanım sıcaklığı üst sınırı 750 oC (geçici süreler 
için 1000 oC), organik bağlay ıcı (b<lka li t) ile 650 
oC'tır. Y~ngı n s ı nıfı F60-A'dan F180-A'y<ı kadar 
değişm kted ir. 
Geliştirilmiş Polistiren Köpük 
İtluıl hammaddc ile ülkemizde üı·etilmekted i r. 

H<ımmaddesi petrol türevidir. Yapı larda ıs ı ya lıt ı
mı amacıyla kul lanılır . Dayanıklı lı k sıcaklığı üs t 
sınırı 75 oC'tır. Çıplak olarak yangın sınıfın a gi
reme mektedir. Yand ığmda, 7.ehi rli gaz ve boğucu 
duman ç ı karmaktad ır. 

l?oliii rcta r.ı Köpük 
ithal hamrnadde ile ü lkemizde üretilmektedir. 

Hammaddesi petrol türevidir. Yapılarda ısı ya tı lı
mı amacıyla kullanılı r. Dayanım sıcakl ığı üst sını
rı 110 - 120 oC' tır. Zor a lev alan (61) tipi ülkemiz
d e üreti lmemekted ir. Çıplak olarak yangın sınıfı
na g ire memektedi r . Yandığında , z ' hirli gaz ve 
boğucu duman çıkarmaktadır. 

~olietilen Köpük . 
lthal hmnnıadde ile ülkemizde üretilmekte ve

ya doğrudan mamul olarak ithal edilmekted ir. 
Hamınaddesi petrol tü revidir. Dayanım sıca klığı 
üs t sın ı rı 105 oC' tır. Zor alev alan (Bl) tipi üretil
mekte veya ithal edilmektedir. Çıplak olarak ya n
gın sınıfına girememektedir. Yandığında, zehirli 
gaz ve boğucu duman çıkarmaktadır. 

Yapı malzemelerinin seçiminde, yangın gü
venliğ i bakımından ısı yalıtımının ne kad ar 
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ö nemli old uğu, malz<.'melerin bu özellikleriyle 
açıkça görlilmektedir. Mimar ve mühendislerim.iz 
blı konuda yeterli bilgi sahibi olmadığı, bu komı
ya gereken ö nemi vermediği izlenmektedir. I sı 
ynlı tım malzemesi üreten kuruluşların çoğu da ti
cari endişe lerle, yangın güvenliği konusunu ih
mal etmektedir. 

YAPI LARDA YANGIN GÜVENLİGİ 
Yap ılar projelend irilir iken, ya ngın güvenJiği 

açısınd<ı n, ya tayd;ı .ve düşeyde yangııı bö lmeleri 
d i.işüni.ilınelidir. Yntayda, yanmayan ffınlzemclcr
lc ynpı lmış döşemeler bu görevi yapar. Döşeme 
altında bulunacak asma ta vanlar için yanmayan 
malzemeler seçilmelidir. Düşeyde ise, belli aral ı k
l<ırla, yangın duva n o larak ad la ııdmlan bölmeler 
ile yangına dayan ıklı ve duman sızd ı rmaz kapı l cır 
kullanılmalıd ı r. Bu duvar ve kapıla rda yanmayan 
ma lzemeler kı.ıl l rı nılnıal ıd ır. 

Yapın ı n cephesindeki (dış duvnrındaki ) kapla
ma y<ı nnıaya n malzemelerden seçi lmeli, keza ça
tılarda da yanmayan ma lzemeler tercih edilmeli
dir. 

Ynpı içinde yer alan tesisa t ve kaza n d airesi gi
bi ktsımlarda da yanmayırn ma lzeın lcr kı.ıl lan ıla
rak, yangının tesisat üzcrinde ı1 yayılması önlen
melidir. 

Kagir yapı malzemelerinin d ışındt'I , yapılarda 
ve tesisıüta, yan0ın durd ı.ırucu olarak kullanılan 
tek ma lzeme vard ı r, o da taşyünüdür. Yukarıda 
bel i rttiğim yangın duvarı ve kapısı g ibi e leman
l ardrı bu aımıçla taşyünü kullanılır. Yü ks k yapı 
larda ısı ve ses yalıtım malzemesi olarak aynı za
manda yangın durdurucu özelliği ola n taşyi.inü 
ku llanılmalıd ı r. Ayrıca, özellikle çelik iskeletl i ya
pıların taşıy ıcı kısımla rı taşy ü11ü ile yangına karşı 
korunma l ıd ı r. 

STANDART VE YÖNETMELİKLER 
Gelişmiş ülkelerde, insana verilen önemin bir 

ifadesi olarak, yapı malzemeleriııin stand art l ;ı rda 
yer a la n yangın sınıfları ve d irenç süre! ı· i , imar 
yönetmelikleri ile d i ğe r mcvzLı ata da gi rmi ş tir . 
Ancak, TS 1253' teki yangın d irenç sımfla rı, ITta
alesef ülke çapu1da herhangi bir mevzuata gire· 
memiş, b\.ınlara uyulması zorunlu luğu getirilme
mişti r. Sadece bazı büyük şehirlerimizde, o da it
faiye teşkilahnın gayretleriyle, yangından korun
ınn ile ilgili yerel yöne tn"lelikler yayımlandığını 
biliyo ruz. 

Diğer Yandan, gel işmiş ülkelerde, örneğin ya
pı s igortC1sı mevzu<ıtına kadar giren yangın sınıf
ları sonucu, yanguı dayan ımı olmayan (yanan ) 
malzemeler kullanılarak inşa edilen yapıhmn si
gorta primleri y üksek tutulmaktadı r. 

Benzeri uygulamaların, eğitim , bilinçle ndil'me 
ve m evzua t çalışmalarının bir an önce ü lkemizde 
de baş lamasını, çok yararlı olan bu sempo7.yum 
gibi faaliyetlerin devamını d iliyorum. 
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AVRUPA'NIN EN İYİSİ 
•• • • • • • • 

TURKIYE'NIN EN iYiSi iLE BULUŞTU 

AWG Dağıtı cı 

AWG Rekor 

AWG Köpük Mikseri 
ve Nozulu 

AWG Nozul ve Lons 

KULELİ, yangın malzemelerinde Alman DiN normlarına uygun üretim yapan 
AWG Max Wldenmann firmasının Türkiye distribütörüdür. 
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ISTANBUL iTFAiYESi ve INTERNET 
Abdurrahman İNCE 
Kimya Mühendisi, İstanbu l İtfaiyesi Halkla İlişkiler Amiri 

. . 

I stanbul itfaiye Müdürlüğü 21 Mart 1995'den 
beri lnternet'c bağlı. E-mail adresi de; itfa i-

sd@yu.nus.mam.tubitak.gov.tr 
[ntemet za ten 3 yıllık bir geçmişe snhip. Daha ön

ce şehir, ülke ve kı ta çapında ağlar varken üç yıl ön
ce bütün bu ağların da dahil olduğu d ünya çapmdn 
bilgisayar ağı TCP/ 1P protokolü ile o.luşturuldu ve 
adına lnternet denildi. Yaklaşık 5.000.000 bilgisayar 
ve 40.000 ağ lnternet'c bağlıdır. Her gün ycık la~.ık 

30.000.000 kullanıcı lnternet'i ziyaret etmekted ir. Ul
kcınizdc ise bilgisayar kullanımı zaten yaygın olma
dığı için lnternet kulla nım ı henüz başlangıç safhasın
dadır. lnternet kullanımında Dünya sıra l amasınd a 

ilk 20'yc giremiyoruz. 
lnternet bilgiyi kolay, ucuz (hatta bedava) ve hızlı 

bir şekild e ayağı m ı za getirdiği için çok büyük im
kanlar sağlamakta ve kendini vazgeçilmez kı l ını:ıkta

dır. Ülkemizde de süralle yaygmlaşması gerekir. 

1. nternet'te ya pılabi leceklere örnek olarak bir-iki 
ınarifetin i anlatacak olursak; FrP ile dünyanın 

herhangi bir tarafındaki lnternete bağ l ı bir bilgisa
yardan yazıh bir dosya, ses dosyası, resim dosyas ı, 

fi lm dosyas ı, ça lıştı rılabil ir oyun dosyası, program 
dosyası , hasılı o bilgisnycırda ne varsa sahibi ı1in izni 
ölçüsünde kend i bilgisayarın ıza ind iı·ebi l i r, bu işle· 

min tersini yani kendi bilgisayarınızdaki dosyalar ı 

bir başka bilgisayara transfer edebilirsiniz. TEL ET 
ile dünyanın herhangi bir tarafındaki r nternete bağlı 

29 

bir bilgisayara sahibinden 
izin alarak bağlanabilir ve 
onun te rminaliymiş gibi o 
bilgisayarı kullanabilirs i
niz. ARCHIE ile arad ığını?. 

konudaki dosyala r için In
ternet ağınCI istediğiniz ül
kede veya tüm d ün yada 
tarama ya pt ı nıb il irs iniz . 

GOPrlER ile tıradığınız ya
zılı metin lcre u laşa bi li rs i
niz.E-MA l L'ile me ajl a rı nı
zı güvenli bir ş kilde gön
derip, alnbi lirsiniz. Ayrıca 
kütüpha ne ka ta log l arın ı 

t<ırayabilir, meslektnşla rı 

n ızla haberlı.!Şl!b i l ir, maka
le değişimi, konferans du
yurusu ve organizasyonu 
yapabilir, ki tap yaz ma, 

eleşti rme, düzenleme ve yayma yapabilir, teknik ra
po rlara , tezle re, a ra ş tı rmalMa ulaşabi l i r, günlük 
elektroni k gazete ve dergileri okuyabilir, burda a n l<ı

tılmayırn dClha birçok işlemi lnt7rne.t .a racılığı ile ya
pabilirsiniz. Yakın bir zamanda iTFAiYE 110 dergisi
ni önceki sayıları ile birlikte okuyabilir, isted iğ i ni.l 

kısmın ı b i l giscıyarınıza indirebilir ve yazıcı n ızdan 

çıktı olarak alabilirsiniz. Çıka ak olan sayı ile ilgili 
e leşti rilerin i zi ve yayınlanmcısı n ı istediğiniz yazı ları

nızı lnternet üzeriııdcn gönderebi li rsiniz. 

I. sta ı1bu l İtfaiye Müdürlüğü İ tfaiyeci likte devrim 
gerçekleştiriyor. Türkiycde tulumbacıl ı k sevi

yesini bir türlü aşa mıyan itfoiyccilik şimdi itfa iye 
okulu ile bilimsel nitdik kazanıyor. Yakın bir zaman
da Üni versitelerimizde ilgili bölüm ve fakü ltelerin 
açıldığını göreceğ i z. İt faiye 110 dergisi ile başlıyan 
konu ile ilgili yayı ncı lık, ilgi li kitapları n basım ı ile 
sürecek ve bu konuda va r olan korktınç boşlıık dol
durulacak. Birinci Ulusla rarası Yangın ve Güvenlik 
Konferansı ve Sergisi, konu ile ilgili zincirin ilk hal
kası olacak, böylece bir birikim ve seviye yakalana
cnktır. lnternet bağ lantıs ı da öncelikle bu çalışma lara 

ışık tutacak olan gerekli bilgi ve tt:kııoloji aktarımını 
ve iletişimi sağlamakta öı~cm.li rol üs tlenecektir. 

İstcınbul itfaiye Müdürl üğünün inşaatı sürmekte 
olan komuta merkezi Türkiye'de ilktir. Gel i şmiş i.il-

Devamı 31. sayfada 
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İstanb?l İtfaiy~ ~~<';lür~ Doç. Dr. Muhittin SOGUKOGLU 
Davetlı olarak gıttıgı Ingıltereden döndü. 

İngiltere İzlenimleri 
Kuzeydoğu T ica ret ve 

SClnayi Odası Başkanlı -
gı 'nm davetlis i olarak 18 - 22 ı 1 
marl 1996 tarihleri {lrasında 
İngi.ltcre'yc bir ziyaret.gerçek
leştirdik . Gayemi z. Ing il te
re'deki itfaiyelerin durumunu 
yerinde gbrm e k ve ynngın 
araştınna Labara tuarlan hak
kında bir inceleme yapmaktı. 
Program gereğ i Kuzeydoğu 
lngilter bölgesinde Darling
ton - S tockton - Newcnstle
M idd .l esbrou g h - Wetherby 
rn ~rkczl •rindeki itfa iye birim
lerini z iya r e t ederek geniş 
kapsaml ı ve yoğun bir çalışına 
t nıposu gerçekleştird ik. 

llk g ün Paverdale Test ve 
Tekr\Olo ji Merke~ine g idilerek 
ilgi lilerle tan ışmay ı müteakip 
karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunu ldu ve takip ed ilecek .. 
programın değerlendirilmesi ya pıldı. Oğlcden 
sonra Stockton 'a geçerek Wei r G rubu 'nun pre
~cntasyonum.ı iz ledik. Bunrı göre Wei r Grubu 
Ing iltere'nin en büyük Mühendis lik ku rulusln
rından birisi olup 850 milyon Sterlin a na ser~1a
y~li, .. bün_ye~i nde 10 binin üzerinde işç i ça lış tıl'an 
buyuk bır şırketler grubudLır. Fcıverdal Test ve 
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Teknoloji Merkezi de Wcir Grubu 'nun bir alt bi
rimidir. 

Faverda lc Test ve Teknoloji Merkezi anahtar 
tcsliı-Yı i ya ngın araştırma ve tesl laboratuarla rı 
tesis eden bir kuruluştur. Bünyesinde her türlü 
yapı malzemelerinin yangın dayanıkl ılığını tesl 
edebilecek bilgisayar destekl i çeşitl i ti p ve bü

yı.iklüklcrdc fırınlar ihtiva et
m ekted ir. Bunları ima l edebi
lecek te knik ve teknolojik ka 
pasiteye sahiptir. 
~rtes i gün NewcastJ.c giderek 
ltfiye Müdürlüğünü z iya ret et
tik. Newcastle; 544 km2 yüzöl
çü mü nde 1 .2 milyon nüfusa 
sahip bir şehir. Şel;ir merkezi 
o larak A- B- C- ô risk bölgele
rine ayrılmış, 17 istasyonda 4T 
yangın ve kı..ı rta rnı a aracı , 5 
m erdiven aracı ile 1995 yılında 
15 bin yangına ınüdahal et
mi ş, cıy nı yıl yangınlarda 15 
kişi hayatını yitirmiştir. Yıllık 
bütçesi 40 mifyon Sterlin (yak
laşık olarak 4.2 trilyon TL) cı 
varında, ü ç postada 600 pro
fesyonel itfaiyeci istihdam edi
y~,r. 

Oğleden Sonra Middlesbro
ug h'a ge~erek llfaiye Eği

tim Merkezi ni z iyaret ettik. 

-
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Bu okul ing iltere Kimya Sanayi'nin kurulu bu
l unduğu geniş bir alanın ortasına kurulmuş 
olup, daha ziyad e bu sanayi tes islerind ki yan-
gın ,güvenlik elemanlarını eğitiyor. . 

Uçün cü ~ün Wethcrby'a geçerek ln g ilte
re'nin en gehşffıiş Kriminal <lraştı rrna m erkezle
rinden bi ri olan Forensic Laboratuan'nı z iyaret 
e ttik. Forensic Laboratuarı 6 da lda ara~tırma ya
pan hem y urtiçi hem de yı.ı rtdı şına açıl< bir dev
le t kuruluşu. Araştırmacılarının tamarn ı ke ndi 
branşında akademik kariyer sa hi bi olup en az 
konusunda doktora y<ıpmış elemanlar ça lı:;;tırı
yor. 

Araştırma yaptığı dallar: 
1. Ayak izleri ve parmak iz lerinden gidere k 

hırsızlık ve cinayetlerde gerçek sı.ı çluları bulırn.ı
ya yönel ik araştı rmalar. Bu maksatla p e kçok 
ayakkabının incelemeye alındığını ~ördük 

2. Uytışturu cı.ı ; M ikroskop ve kımyasal nmı
liz yön temleriyle uyuşturucu kon.usunda araş
tırma~apıyor. 

3. ek ve senet sahtekarlığı konularında ça lı
şıyor. azı ve imzalardan giderek sahte ve ger-

Baş tarafı 29. sayfada 

kelerin itfaiyelerinde bulunan ve Tstanbul'daki tüm 
itfa i olayların monitör lerde sokak sokak ve riskli böl
geleriyle birlikte anında takip ve komuta edildiği 50 
harici 200 dahili hatlı bu' bilgisayar donC1nımlı mer
kez, modernleşmede önemli bir adu11 olacaktır. Yine 
ihcılesi yapılmış olan otomatik panel kapılar, itfaiye 
istasyonlarının önündeki hantal demir kapıla rın ye
rini alacak, komuta merkezinden gönderilen sinyal 
ile amnda açılacaktır. Tüm birimlerini bilgisayar 
ağına kavuşturma çalışması hızla d evam eden İstnn
bul İtfaiyesi bir yıl ı aşkın süredir bağh olduğu dünya 
bilgisayar ağı Internet ile teknolojiyi yakından takip 

çek imzalnrı ayırdedi
yor. 
4. Blzd eki adli tıp ör
neği, ölümlerin ger
çek sebep lerini a raştı
rıyor. 

5. Yangın sonrası yan
gından toplamın d elil
k:ri a naliz ederek yan
gının sebebini araştı 
rıyor. 

6. Elektroni k mikros
ko ve d iğer elektronik 
cihazlarla çeşitli mal
zeın e l e ri n kimyasa l 
ve strüktü r yapılarını 
analiz ediyor. Biz da
ha z iyade yang ı n 
araştırmaları bölümü
nl.\ irıceley re k geniş 
bilg i topladık . Burada 
daha z ı yade yangın ~ 
dcı n toplnnrın a rtıklar 
bir naylo n torbaya ko
narak bir fırında 100 

oC'd e ı sıtılıyor ve çıkan gcı:d<ır Caz Kromato&
rafüsinde (Gas Chromatography) değerlendin ~ 
liyor. 

D ördüncü ~üıı L..on dra'ya d ö n e r ek 
Chclmsford a e;eçtik ve orad a EEV ma r-

. ka termal kame ra tes ı :; Jerini ziyaret e ttik. Ter
m,11 kamera gece karanlığı ve yoğun d u man or
tamında sı caklık farkından g k-fe re k yangın ın 
kaynağıııı ve yangın ortamındn canlı buluna n 
insanların yerini tesbi t etmeğe yarayan bir ci
hazdır. Bir masa üzerine eliıuzi koyup çek tiği
ni z anda m<ısa üzerindeki c) i zl erinı dahi sıcal<· 
lık farkından gös te rebi le ek kadar hassM bir 
kameradır. Aynı zam anda video f!racıl ığıy la 
içer ideki olayı dışarıdan izlem e imkanı nı vere
bilmektedir. 
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Yoğun bir çalışma. temposu içcrs inde sür
di..i rd üğümü z Ingi ltere ziyare tioıi '.l 

17.3.1996 gü nu ba~l ayıp 23.3.1996 günü büyük 
bir bilgi ve görgü bırfkimi ile son bl11d u. Bir 
nebze o lsun okuyucu larımızı d a hissedar ede
bildiysek ne mutlu bizlere. 

ederek bir çok konuda öncü olacaktır. 

Iıı ternet'e bağlı üniversitelerimizin sayısının 
artmasL ile ve Ti.irkiyedeki diğer itfaiyelerin de 

bağlanması sonucu Intenıet İtfaiye içiıı. daha verimli 
hale gelecektir. Konu ile alakalı bilimsel düzeyde ve 
pratik uygulamalarla alakalı olarcık ayrı ayrı tartışma 

listeleri açılacak ve İTFAiYE 11 O dergisi satırlanndan 
duyıır ulacakt ı r. Böylece be lki d e İ tfai yecinin 
kıyafetinin daha saygm. bir şek le döni.işti.irülmesi ve 
yanmaya dayanıklı malzemed en imal edi lmesi 
meselesi bile bu Jnternet tartışma ortamı sayesinde 
çözüme kavuşacaktır. · 
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Şükrü ÖZTÜRK 

Mak. Moh. itfaiye Teknik Müd. Yrd. 

Çok Maksadı (Universal) Kuru 
· Kimyevi Tozlu. Yangın 
Söndürme ve Su lkmarAracı 
İtfaiye 11 O dergisini_n 3-4 saY,ı sında1 moto

pomp ve baca yangınla rı söndürme araçla· 
rından bahsetmiştim . Bu sayıda ise çok mak
satlı (universa l) ku ru kimxevi toz lu yang ı n 
söndürme ve su ikmal araçlarından bahsedi· 
lecektir. •. 

COK MAKSATLI YANGIN SÖNDURME 
~I: . 
Motor 9ücü min. 200 'ps (DiN) o lan 1 +2 

kiş ilik üzerınde su1 köpük konsantresi ve kuru 
kimyevi yangın söndürme tozu ta nkı bulunan 
bir araçtır. 

Araç üzerinde bulunan su tankının hacmi 
3600 veya 4500 litre köpük konsantresi , tan
k ın ın hacm i 350 litre, Kuru kimyevi yangın 
söndürme tozu tankının hacmi ıse 250 Kg . 
dır. Araç üzerinde bulunan ycıng ın pompası, 
monitörü ve köpük sisteminin çalı şması baça 
yangınlarını söndürme aracın ı nki g ibidir. iki 
aracı biri birinden ayıran özell ik, 5aca yan· 
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gınlarını söndürme aracının 1 +5 personel ta· 
şınma sı, A , B türü (katı ve s ıv ı) yangınların ın 
söndürülmesi1 çok maksatlı ora~to ise A , B C 
türü (katı, s ıvı ve gaz yangınları ) söndürmek i· 
çin dizayn edi lmiştir. 

Çok maksatlı yangın söndürme aracın ın ü
zerinde bulunan yangın söndürme tozu tank ı · 
nın içerisine basınçlı gaz veri lerek yangına 
tozun sık ılmas ı sağlanır. itici gaz olara k ge
nelde azot veya l<arbondioksıt gazı kullanıl · 
maktadı r. 250 Kg. lı k toz;un tamamını yangı 
na s ıkmak için içerisinde 150 bar basınç al
tı nda 1 20 litre gazın gaz tüpüne sıkıştırılmış 
olması gerekmektedir. Tüpün vanası açıldığın
da toz tankın ı n iki yanında bulunan iki adet 
20 metre uzunluğunda hortum ve ucundaki 
toz atma tabancası ile saniyede 2,5 Kg . To
zun_yangına sıkılması saQlanmaktad ı r. 

C.,.ok maksatlı yangın sondürme aracı takım 
yangınlarında 1 yangın yerinde stabil olan bir 

- ···~--.. 
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araç olduğundan, yangının tamamen söndü
rülmesine kadar yangın yerinde yer de9iştir
mesi zorunlu holler dış ı nda, mümkün degildir. 
Cünkü yang ına müdahale eden ekibin kullan
dığı bası nç hortumları bu ar. aco . bağlanmak
toaır. . 

kadar kuru kimxevi yangın söndürme tozu 
tankları bulunan bir araçtı r. Bu araç üzerinde 
bulunan yangı n söndürme tozu BC türü yan
g ı n lara müdanale etmek için kullanılmaktad ı r. 
Tank içerisinde bulunan yangın söndürme to
zu tank içine sevk edilen itic ı gaz yardımı ile 
yang ı na toz monitörü vasıtas ıyla sanixede 
15,25,40 ve 50 Kg tozun s ı kılması mümkün
dür. Ayrıca tankla rı n xan taraflarında bulu
nan 30 metrelik uzunlukta bulunan hortum ve 
toz tabancası saniyede 5 Kg. toz sıkılob ilmek
tedi r. Bu araçlar genelde rafineri ler, hava 
olan ları ve büyük sanayi kuruluş ları tarafın 
dan kullanılmal ıd ı r. 

SU iKMAL ARACI: Su ikma l oroçı min, 
200 PS DiN motor gücüne sahip 1 +2 kişilik 
üzerinde 7 m3 su tankı çift dingilli veya 1 O 
m3 su tan kı 3 dingill i 8 bor basınçla dakika
da 2000 litre su verebilen, araçın motorunda 
tahrikli pompası olan bir araçtı r. Yangına ta
kımla bı rlikte gittiği için ~enelli kle 7 m3 lük 
tercih edi lmeridir. Çünl<u l O m3 lük ağır 
tona j lı olduğu için, tak ı - ı::;-;:=~-------------:m---------ı 
mın hızlı gitmesini engel- . 
!emektedir. 

Bu araçlar yang ı n ye
rinde stabi l olan çok mak
satlı araca su ikmali yap
mak için ku llanılmaktadır. 
Ayrıca küçük boxutlu ot, 
çbp yangın ı gibi başlan
gıç yangın larına müdaha
re etmel< içinde ku llanmak 
mümkündür. Büyük boxut
lu yangınlarda 1 O m3 lük 
3 dingilli araçlar yal nız su 
ikmal ı yapmak için kulla
n ılmalıdır. (RE~SIM 2) 

KURU KiM TOZLU 
YANGIN NDURME 
ARACI: 
Motor gücü min. 140 

PS DiN den 350 PS DiN 
'e kadar o lan 1 +2 veya 
1 +4 kişi l ik( araç üzerinde, 
750 Kg aan 10.000 Kg 

33 
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Can ve mal güvenliğimiz 
Misak KEDİLERl.İ 
AKVAN VANA San.ve Tıc. Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Yangı n afeti özellikle son yıllarda yurdu
muzda büY,ük can ve mal kaybına neden ol
makta, milletçe hepimizi derinden üzmekte
dir. insanlarım ızın can ve mal güvenliğ i için 
yangın konusunda duyarlı olmak, gerekli ön
lemleri öğrenmek ve almakla yangınla rı azal
tabiliriz. 

Yangın felaketi; ne zaman, ne şekilde ve 
nerede geleceği ni bilmediğimiz afetlerden bi
ridir. Yangın insan ihmallerinden çıktığı gibi 
deprem, yıldırım gibi doğal güçler de yang ı 
na neden olabilmektedir. Bu felaketlere du
yarsız ka lmamak için önceden tedbirimizi 
alıp , siperde düşman bekler g ibi pusuda 
olup, temkinli olmamız gerekmektedir. 

Bu tedbirlerin başında al ınması gereken 
en önemlisi yangın anında paniğe girmeden 
soğukkan lılıl<la yangına kendi imkan, araç ve 
gerecimizle müdahale edip, onu söndürüp 
söndüremeyeceğimizd ir. Bu nedenle yangının 
çıkış nedeni , yanan maddeni n cınsi çok 
önemlidir. Çıkan yangına suyla mı , tüp sön
dürücülerle mi, kumla mı, her ne ile müdaha
le edilecek ise doğru seçim yapıp ona göre 
hareket ed ilmelidir. 

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tutuşması 
halinde doğalgaz, tüpgaz, tiner, benzin ve 
diğer malzemelerin patlama ve şiddetle yayıl 
malarını . önlemek için ilk önce itfaiyeyi ara
mak yerinde olur. Yangına müdahale etmek 
isteyen ki ş i bu konuda eğitilmemişse hatalı 
müClahale sonucu iyi netice alınmaz. Bu ne
denle .böyle bir müdahale yarar yerine zarar 
verir. ltfaıye arandığında yangın yerinin doğ
ru a.~fresif· ~anan şeyin cinsinin bildi rilmesi 
çok onem ı dir. 

Aci liyetle ):'apılmas ı gerekenlerden .birisi 
de çocuk, kadın ve yaşlıları Y.angın yerınden 
hemen tahliye etmek olmalıdır. Sonra sıras ı 
ile şu işler yapılabilir. 

•Binanın ana giriş kofrasından ceryon ı 
kesmeden önce yangına müdahale edebile
cek motoP.ompun veya hidroforun elektrikle 
ça l ışıp çalışmadığına bakılmal ı dır. Şayet 'bu 
araç ve gereçler elektrikle çalı ştırılıyorsa bu 
müdahaleyi sonra düşünmek yerinde olur. 
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•Binada olabilecek yangın. dolaplarında 
itfaiye gelene dek müdahale imkanı varsa 
yangına müdahale edi li r. Genelde ölümcül 
~angı nlar duman boğulmas ı suretiyle oldu
gunClan yangına müdahale edecek kişi nin 
çok dikkatli olması gerekir. Bilinçli yangına 
müdahale itfaiye gelene dek imkanlar dahi
linde yapılmas ı ilk müdahale açı sından önem 
taşır. Bu nedenle büyük İ ş hanlarında odacı
la rı n , apartmanlarda kapıcıların, ticaret mer
kezlerinde güvenlik görevlilerinin bu konuda 
gönüllü kişiferi zaman zaman itfaiye teşki latı 
nın açaca~ ı seminer ve kurslarda bil inçlen
dirmek yerınde ve faydalı olacağı kanısında-
yım . . 

Son yı llarda yangına karşı memleketimiz
de bir liayli gelişmiş yangın algılama sistem
leri uygulamasına geçilmiş olup, bu sistemleri 
iyi tanımak ve tanıtmak, halkımızı bilinçlen
dirmek suretiyle yangından korkumuzun bu 
önlemlerle yenilmesi gündemdedir. 

Genel yangınlar orman, ev, i şyeri , oto vs. 
Yangınları şu nedenlerle çıkabilir: 

lJ Seyir halindeki araçtan atılan yanan si
garalar 

2) Piknik yerlerinde atı lan cam ş i şeler 
3) Ufak P.iknik tüplerinde geniş tabanlı ten

cere ve kaplarla yapılan pişirme i şlemlerinde, 
.4) Piknik yerlerinde yakılan ateşin tam 

söndürülmeden piknik yerini terk etmek, 
5) O cak, şofben, soba ve kalorifer 

bacalarının zamanında temizlettirilmemesi, 
6) Gaz kokusu olan kapalı bir yerde ateş 

yakmak, elektrik kullanma!<, 
7) Ocak üzerinde yemek ve benzeri şey

lerin unutulması hali , 
8) Soba ve benzeri ı s ınma araçlarına ben

zin, yoğ{ tiner gibi maddelerin ani ve den
gesiz döKülmesinde, 

9) Soba üzerinde kurutulmak üzere asılan 
çamaş ırl ar veya soba yakınında 
bulanabilecek yan ı cı maddeler, 

10) Kaloriter kazan ı yanında yanıcı ve 
parlayıcı maddeler bulundurmak, yangına 
sebebiyet verecek nedenlerden bazılarıdır. 

Hepinize yangınsız mutlu günler dileğiyle . 
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Mehmet GÜL 
G. o. Paşa Grup Amiri 

G. O. PAŞA 

Cafer BİRKAN 
G. o. Paşa Grup Amir Yrd. 

Gaziosmanpaşa Bölge Grup Amirliği 
hizmet binam ı z Küçükköy Barbaros 
Hayrettin Paşa Mah. 1058 Sokakta tak
riben 400 m2 alan üzerine kurulmuş
tur. Binamız bodrum kat; kalorifer dai
resi, spor salonu, grup deposu ve her 
gruba hizmet veren çamaşLrhane, ze
min katta; kapalı garaj, grup amiri yar
dımcısı, nöbetçi grup amiıi baş şoför ve 
sendika oda-· 
SL, yine aynı 
katta hortum 
kurutma ku
lesi, asm a 
katta grup a- P.~e~~ 
miri odası, 
santral, yazı 
hane, mute
m et oda s ı 
çay ocağı ve 
personel in 
dinlenme ye
ri, m escid, 
son katta; 
yatakha ne
ler, soyunma 
yerleri, tuvalet ve duşlar dershane, ya
takhane aynca açık alanda voleybol sa
ham tz mevcuttur. 

Grubumuz 198 7 yılında faaliyete gir
miş olup, 100 personel ı ı araç ile 24 
saat hizmet vermektedir. 

Hizmet bölgeleri G. o. Paşa Eyüp il
çesi, Bayrampaşa ve Esenlerin bir bölü
mü, y ine bölgenin kuzeyine uzanan 
Karadenize kadar olan köyler ve orman 

alanlar eklenmektedir. Oldukça geniş 
bir alana hizmet verilmektedir. 

Bölge itibarıyla yeni yapılaşmaya 
müsait alanlL ve sanay i bölgest oldu
ğundan yangın olayları her geçen yıl 
artmaktadır. örneğin 1994 yılına göre 
ı 995 yılında yangın olayları %30 nis
betinde artmış ve ileri ki yıllarda bu sa
yının artmaya devam edeceği tahmin e

dilmektedir. 
Bölgeye bağl ı 
olacak Eyüp il
çesi sınırları i
çerisinde imar 
blokları mevki
inde müfreze 
b inas ı inşaa tı 
hızla sürmekte 
olup, 1996 yılı 
içeris inde hiz
mete girmes i 
beklenmekte
dir. 
Bölgemizde 
yaz aylarında 
daha çok or

man yangmları ağırltklL olduğundan or
man alanlarının geniş ve merkeze uzak 
olması nedeni ile olaylara kısa sürede 
müdahale edebilmek için orman işlet
mesine ait yangın gözetleme kulesi, Fe
ner Tepe mevkiinde orman alanlarına 
hakim noktada 1 orman yangını sön
dürme aracı ve personel yaz sezonu bo
yunca orman işletmesi ile müşterek gö
rev yapmaktadır. 
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~izamettin KARADAŞ 
itfaiye Eğitim Merkezi Amir Yrd. 

. Nur!, ŞİŞMAN 
ltfaiyc Eğitim Merkezi Qğretmeni 

Söndürme 
•• 

Maddeleri ve Kullanım Ozellikleri 
KURU KİMYEVİ TOZLAR 
BC TOZLARI: Esas olarak sodyum, karbo

nat, potasyumsülfat esaslıdırlar. Parlaytcı stvL
larda yapılan deneylerde yanan bölge için ser
best kökler vardır. Yanmanın devam edebilmesi 
için bunların birbirleri ile reaksiyona girmeleri 
gerekmektedir. BC tozlan yangın alanına veril
diğinde bu reaktif maddelerin aralarına girerek 
yuzeysel bir şekilde etki yaparlar. Yani engelle
me yolu ile söndürmeyi gerçekleştirirler. Bu 
söndürme maddesi stvı ve gaz yangmlarında 
kullanıltr. 

Kuru kimyevi tozlar özellikle B ve c sınıfı 
yangınlarının söndürülmesinde kullanılıyor. 
Kuru l<.imyevi tozun birleşimine göre A ve D sı
nıfı yangınlarında da kullanı labilır. Kimyasal ve 
teknik gelişmeler bugün kuru kimyevi tozun 
söndürme etkilerini goz ardı edilemeyecek öne
me kavuşturmuştur. 

Toz azot, karbondioksit veya havanın yardı
mı ile hortum ve borular üzerinden prematik 
olarak dışarı itilebilmelidir. Tozlar zı mpara ve 
pas etkisi özelliklerine sahip olmamal ı dı r. Kuru 
toz, tozlara hasş_as sistemlerin yangınlarında 
tavsiye edilmez. Or. Bilgisayar sistemferi vs. 

Kuıu kimyevi tozun söndürme etkisinde yal
nız kimyasal bileş imi deği l , yanıcı maddelerin 
cinsi de tozun söndürme etkisine tesir ettiği, la
boratuvar denemelerinde ve yangınların sondü
rülmesinde görülmü_ştür. 

ABC TOZU ( Çok Maksatlı Kuru toz): 
Esas olarak amonyum fosfat veya sülfatlardan 
meydana gelmiştir. Bu toz yangın alanına uy
gulandığınaa ; 

t . Ayırma ile boğı:na etkisi, 
2. Isı alma ve set koyma etkisi. (Bu tozlar ile 

soğutma etkisi) Yangın alanına verild iğinde .. . 
ve yanan maddelerin hücrelerini kapatırlar ve 

erirken ısı alırlar. 
3. Kimyasal reaksiyonlar blokaj etkisi yapar. 
ABC tozları sıcak bölgelerde tutulmamafıd ı r. 

ABC tozunun esasını ofuşturan (monoamon
yum) asidik olan bir maddenin alkolün bir kum 
kimyasalla karışması ısınma ile birlikte karbon
dioksit bırakmaya başlar. Bu nedenle söndürme 
cihazlarının patladığı çok görülmüştür ... 

D TOZU ( Hafff Metal Tozları) : Ozel imal 
edilmiş tozlard ır. Yüksek ısıya dayanıklıdırlar. 
Genell ı kle (Na Cl, KCl, BaC12, Na8407, mcla
min, üre maddesi, fosfat camı, grafit petrokoku) 
meydana gelmiştir. 

Söndürme etkisi boğma yöntemine dayanır. 
Yanan metalin üstüne serpilerek 02 girişi engel
lenir. Ancak sıvı sodyumun söndürülmesinde 
bazı zorluklar kendini belli eder. Bu tozu s ıv ı 

· sodyuma sıkarsak o zaman tozu sıvı sodyum 
içine çeker, ancak sodyum doyduktan sonra et
kili ofaçaktır. Onun için bu tip söndürmelerde 
grafıt i~eren söndürüculcr kullanılır. 

Etkı: Soğutma 
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Hafif Metal Yangınları ( Mg, Na, P, Ti) 
G - 1 ( pyrene ) : Grafit tozu + fosfor 
BC TOZLARININ TAKTİK KULLANIMIN 
DA ŞUNLARA DİKKAT ETMEK GEREKİR: 
SIVI MADDE YANGINLARINDA (B stnıfı 

yangınları) 
- Rüzgar arkadan alınmalı , 
- Asgari uzaklık yaklaşık 3 metre olmalı , 
- Söndürmede bı r sıvının önünden başlana-

rak ilerlenilmeli 
- Toz bulutu bütün genişliği ile yangın odak 

noktasından yayılmalı 
- Toz bulutunda toz konsantrasyonu aynı 

olmalı . hortumun çok hızlı o yana bu yana sal
lanmas ı , toz bulutunun konsantrasyonunu 
olumsuz yönde etkiler . 
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- Damlama yapan ve akan yangınlarda 

müdahale üst noktadan başlayarak geriye ve 
alta dogru ilerlemelidir. 

GAZ YANGINLARINDA ( C Sınıfı Yan
gınlar) 
- Toz bulutu mümkün oldugu kadar çtkan 

gazın istikameti ile kullanılmalı . 
- Toz bulutu gazın çıktıgı yerden hemen gaz 
bulutunu ve afevi tamamen örtmeli . ABC TOZ
LARI: BC tozu ile alevli yangınlar ve yüzeysel 
kor yangınları söndürülebilir. Dahaderin olan 
kor yangınları yanmaya devam ederler ve .Yan
gının te1uar alevlenmesine neden olabiltrler. 
Kor yangını tozuda denilen ABC tozları ile geri 
ateşlenme engellenir. 

ABC tozları genelde sody_um hidrojenkarbo
natın yanı sıra amonyumsülfat ve sülfattan içe
rir. ( NH4H2 P04NH4S04) ABC tozlarının 
kor yangınlarını söndürmesinde de bir kaç sön
dürme etkisi birden yangını durdurur. 

- Aytrma ve boğma etkisi 
- ı sı alma ve set koyma etkisi ile soğutma 
- Kimyasal reaksiyonla inhibizasyon etkisi 
Boğma etkisi çok önemli bir rol oynuyor. 

Eriyen toz parçaçıklan sayesınde katı yanı c ı 
maddelerin hücreleri tıkanıyor ve kapanıyor ve 
gaz çıkışı ve oksijen gi rişı imkansız kıl ı nıyor. 
Eriyen tozun ısı alması bnemsiz bir rol oynu
yor. Amonyumfosfatın kullanımında serbest 
kalan amonyum ayrıca alevlere inhibizasyon 
etkisi de yapar. 

Amo nyumfosfat, amonyumsülfa t ve sod
yumhidrojenkarbonatın kbmürleştirme etkisi 
vardır. 

Yanma olayı alevlenme ve ısı gerilediği için 
geçiktiriliyor. için için yanan katı madde yan
gınlarının söndürülmesınde toz bulutundan çok 
toz tabakası önemlidir. Sıvı yangınlarında alev
ler sönene kadar toz bulutunu ayakta tutmak 
gerektiği hal.de, kor yangmlannda toz verme i ş
rem i zaman zaman durdurularak tozun anlamlı 
yayılımı kontrol edilmeli ve mümkün olduğu 
kadar az toz harcanması sağlanmalıdır. 

Meydana gelen eriyik elektrik akımmı ilettiği 
için ABC tozunun elektrik tesisatlarında kullanı-
mı dezavantaj oluştµrur. .. .. .. 

KURUKIMYEVI TOZLARIN SONDURU
CÜLÜK ÖZELLİKLERİ 
a) Kuru kimyevi tozların ateşi boğarak sön

dürme özelliği : 
Kuru kimyevi tozlar ateş püskürtüldükleri 

zaman çıkardıkları C02 gazları alevi kısmen bo
aar. Ancak ateşin sönmesinde ana rolün çtkar
~ı,klan C02 olmadığı bilinmelidir. Çünkü sön
dürmede sadece çıkardıkları C02 gazları rol oy
nasaydı ateşle birleşmelerinde C02 ve bu buha
rı çıkaran bazı tuz asıllı kimyevi bileşiklerinde 
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ideal yangın söndürücüler arması gerekirdi. Fa
kat bu tür tozlar ateşi heterojen (ayrışma) etki
siyle söndürmektedir. 

b) Kuru kimyevi tozlann soğutucu özelliği: 
Kuru kimyevi tozlar ateşe püskürtüldükleri 

zaman sıcaklığın bir kısmını emerler. Mesela 18 
c derecedeki toz ateşe püskürtüldüğü zaman bir 
gramın 300 c derece yü kselerek 79 kalorilik 
bir ısı absorbe eder. 

Bu durumda kuru kimyevi· tozlann yangın 
söndürmede sadece soğutuculuk özelliklerinin 
de temel esas olduğu kabul edilmez. 

c) Ku ru kimyevi tozların alevi kalkan özelli-

ği : Alevli yanan bir ateş üzerine püskürtülen 
kuru kimyevi toz, alev ife yanıcı madde arasın
da bir toz bulutu meydana getirerek yanıcı 
maddeyi alevden gelen ısıya karşı korur. Bu da 
kuru kımyevi tozların söndürücü özelliklerinden 
biridir. 

d) Kuru kimyevi tozların zincirleme yanma 
olayını engelleme özelliği: 

Yanma olayının devam edebilmesi için ya
nan yerde açıga çıkan bazı maddelerin birbirle
riyle birleşerel< reaksiyonlar meydana getirmesi 
şarttır. işte kuru kimyevi tozlar açığa çıkan bu 
maddelerin birleşmesini engellemekte, yanma 
zinciri nin oluşmasını sağl amaktır. Böylecede 
yangın genişleyememekte, kısa zamanda sön
mel<tedır. Kuru kimyevi tozların bu özelliği 
yangınları söndürmede en önemli özelliktir. 

KURU KİMYEVİ TOZUN AVANTAJLARI 
- ABC tozu çok maksatlı olarak kullanılabilir. 
- Büyük sıvı yangınlarında dahi kuru toz ani 

söndürme etkisi yaratır. 
- Köpükle unlaşan kurutozlar köpükle müş

terek olarak kullanılabili r. 
- Kuru toz söndürücüleri -50 C derece ile 

+60 C derece arasında kullanılabilir. 
- Kuru toz genelde sağlığa zarar vermez . 
- NaHC03 temelli kuru tozlar asitlerin nötür-

leşmesinde kullanılabilir. 
DEZAVANTAJLARI 

- Kuru toz kullanımı özellikle kapalı yerlerde 
toz ve kirlenmeye neden olur. 

- Kuru toz bulutu yanıcı tozları havalandıra
bilir. Kuru toz elektrik tesisatlarında sınırlı kul
lanılabilir. 

- Kuru toz seyyar söndürücülerde yalnız kı
sıtlt miktarlarda bulunur. 

- Kuru toz müdahalesinde geri ateşleme dik
kate alınmalıdır. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 
- ltfai)'.e Eğitim M~rkezi ( İBİTEM ) 

ders notları KOCASiNAN - İST. 1995 
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Nuri AYDIN 
Pers. ve Yazı işi. Amiri 

ÖLÜM BELİRTİLERİ 
Acil ilk yardım yapılırken önemli bir sorun 

da hastanın yaşadığına veya öldüğüne karar 
yererek tedaviye ona göre yön vermektir. 
Olüm doğal zo rlamalı veya patolojik den ilen 
hastalık sonucu veya şüphen nedenlerle ola
bilir. 
Ki şinin ölmüş olduğunu anlayabilmek için 

şu muayeneler değerlendirilir. 
1. Nabız ve kaip sesleri: özellikle boyunda 

şah damar nabzı . ve kalp sesi alınamaz. Be
şer dakika arayla kontrol edilir. 

2. Solunum:Giderek hızlanır ve yüzeyleşir 
nihayet a,Y ırt edilemez. solunum sesi alınmaz 
göğus inıp çıkması durur. Ağız ve burnuna 
cam veya ayna yakl a_ştı rı lı rsa solunum 
durduğunda buhar ve bugulanma olmaz. 

3. Göz bebekleri: (Pupilla) Giderek büyür 
ışıkla açıhp kapanma yapamaz parmağımızı 
gözlerle takip edemez, göze pamukla aoku
nunca göz kapanamaz. 

4. Kaslar Gevşer: Hasta hareket edemez, 
kolları yanlara düşer, başparmak avuç içine 
döner. yüz donuk1aşır,agız açıl ı r. idrar dışkı 
kaçırabilir. 

5. Vücut soğumaya başlar: (Yarım saatte 
ıo) ve vucut 8-20 saat içinde tamamen soğur. 
Makattan ısınm (normalde37Sc) 24 saate 20 
c ye düşmesi kesin ölüm belirtisidir. Cilt kuru 
ve buruşuk hale gelir. .. 

6. Kan pıhtılaşır:Olümden sonraki yarım 
saat içinde damardaki kan pıhtılaşır, 3 saat 
içinde damardaki kan erimeye başlar. 24 saat 
içinde karın , göğüs ve kalbin etrafında ki rli 
kırmızı SLVl toplanı r,. 

7. Morarma: Olümden 3,5 saat sonra 
sırtüstü yatan hastanın sırtında. ensede, ku
lak arkasında olur. llkin çizgi halindedir. 8-1 O 
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saatte lekeler halinde oluşur. 
8. Kasılma(ölü seıtliği) tık 3,5 saatte ceset 

sertleşmeye baş lar l 0-1 5 saatte sertleşme 
olur. Ceset kazık gibi olur. 30-48 saat sonra 
ceset gevşeme;Y,e 5aşlar. 

9. Kas genlmesi: (Spazm) Bu durum kişi 
ölmeden başlar öldükten sonra aynı şekilde 
devam eder. 

1 o.ölü çürümesi:36-48 saat içinde karnın 
sağ aşağı kısmında başlayan ycşıl renk gide
re!< vucud? yayılır. 

TEŞHIŞ (TANI) 
Kaza ve felakete uğrayan kiş i kurta rıldık

tan veya güvenceye alındıktan sonra tanı ve 
değerl~ndirmesi yapılır. 

ı. Oykü:Yaralı ve çevresindekileri s ıkma
dan, telaşa sokmadan yatıştmcı deyimler kul
lanarak kaza.yaralanma ve olay hakk.ı.nda 
süratli bilgi edi nilir. Ağır yaralı ise 60 saniyeyi 
geçmemelidir. 

2. Gözlem ve ilk muayane: tik yardım ya
pan tarafından yapılacak değerlendirmede 
çok önem taşır. Yaralı dikkatle gözlenir. Yaralı
nın soluk alıp almadığı, soluklu~ , vuücüdun 
neresinden ne miktar l<an geldi~ kanın fışkır
mamı yoksa sızıntımı olduğu,agızdan,burun
dan,kulaktanmı geldiği dışkıda kan olup ol
madığı, kol ve bacaklarda şişme ve morarma 
ve şekil bozuklukları araştırılı r. 

Aynca açık yara yanık veya ~üphel i kırık 
varsa bunların gen ı ş liği, derinhğı ve seyri 
gözlenir. 

Kalp sesleri-Nabız(Circulation) 
Kalp dakikada yetişken lerde 60-80 kez ço

cuklarda 80-100 bebeklerde 100-120 kez 
kontrakte olur. 

Nabız sayısı kalp atım, sayısı kadardır. Na-
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bız ıs saniye sayılıp 4 ile çarpılarak bulu
nur. Kanama şokta nabız sayısı artar. 

3. Kan basıncı(Kan tansiyonu)Kalp kasıl 
masındaki veya pompalamadaki güçlükler 
engeller ve pompalaması gereken kan mikta
rındaki değışme ile kan ın pom2alandığı da
mar duvarı veya çapındaki degişiklikler kan 
basıncını etkiler. Kan basıncı i nsanın kalbinin 
dinlenme veya dolma dönemi dediğimiz dö
nemde 60-90 mm civarıdır. Ba,Y'aı1larda er
keklere göre 1 Omm daha düJ.üktur. 

4. Göz bebeği ve Genişligi : Göz bebeği bir
birine eşit büyill<lüktedir. Goze fazla ışık ge-

lirse göz bebeği daralır. Işık azalırken genişler. 
Uyuşturucu olanlarda ölüme giden kalp 

ve solunum durmalarında ışıkla göz bebek
leri daralmaz genişlemiş olarak ka1ır. 

5. Bilinç Durumu :Hem olayın tanımlan
masına hemde olayın iyi veya kötüye gidişin i 
izlememize ve değerlendi rmemize yardım 
eder. Amerikan oıtope,dik cerrahlar Akademi
si yayınladığı sizin ilk göreviniz kitabında 
bilin durumunu öğrenmek için AUPU cetve
li önermiştir. 

Biz buna türkçe UKAT diyebiliriz. 
A Alert U - uyanıklık 
v Verbal K- sesli uyarıya konuşmaya ce-

vap 
P Pain A- Ağrıya tepki 
U Unresponsive T- Tepkisizlik 
6. Hareket Gücü:Bazı insanlar kaza, fe la

ket ve ani hastalıktan sonra kol ve bacağını 
hareket ettiremez ayağa kalkamaz yürüye
mez ellerini hareket ettıremez bu bazen tüm 
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kol ve bacaklanna hareketsizliği boyna giden 
damarların tıkanıklığı ile olur. Omirilik ya
ralanması sonucu oluşur . 

7. Deri Durumu: 
Rengi : Kişinin deri pigmeht duıumuna 

göre farkfılık olur. Fakat bazen cilt soluk, 
morumtırak , sıyanotik sarı veya kırmızı 
olabilir. 

Kırmızılaşma: o kısımda dolanımın art
tığının belirtisidir.Ateş yükselmesi kan basın
çın ın yü kselmesi kalp krizi ve karbon 
monoksit 

zehirlenmesinde olur. Güneş yamğındanda 

olabileceği unutul mamalıdır. 
Solukluk :Dolaşım yetersiz olduğunu 

gösterir özellikle norojenik(korku)~oku ve 
cerrahi (kanamalı) şokta cilt kağıt gmi bem
beyaz olur. 

Mavimtı rak(Siyanoz)Cildin yeterince 
oksijen almaması halinde ilkin parmak ve 
burun ucunda, ağız etrafında mavi mor 
karışımı renk alı r. 

Morumttrak:Cil t altına ve beyazına 
yakın damarların parça lanmas ı sonuçu 
oluşur_. 

8. Vücüt ı sıs ı: Normalde 36 ,6-37 Oc 
arasındadır.Koltuk akına bakılırsada en uy
gunu ağızdan veya makattan bakılamdır. 
Ateş1i hastaltklarda ve güneş yanıklarında 

artar,kanama ve şokta azalı r. 

KAYNAK: Prof'. Dr. Rıdvan EGE 
İlk ve Acil yardım 1995 

Hasta ve yaralıların acil bakım ve nakli (çeviri) 
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~üleyman Göz:roK 
itfaiye Zabıta Onlem Amir Yard. 

itfaiyenin tanımı, 
organizasyonu ve tedbirleri 

Vatandaşın canını ve malını yangınlardan 
koruyan kamu görevlileri; ı S 79 yı lında Sul
tan m. Murat zamanında b?Şlamıştır. İstan
bul Kadısı Hüküm ki, İstanbul ahalisinin e
vinde damına yetişecek bir merdiven, bir 
büyük fıçı su bulundurması ve bunları bu
tunduımayanların Subaşıya tesli m edilecek
leri ve cezaya çarptırı l acakları belirtilmekte
dir. 

Gerçek Davut adını alan bir Fransız ilk 
pompayı 1712 yılında yapmış ve bu pompa 
Topfiane yangın larında kullanılıp başarısı 
görüldükten sonra, Gerçek Davut Beyin em
rıne verilmiş ve ilk ltfaıye teşkilatı 1714 yı
lında kurulmuştur. 

1712 'de başlayan ve 1826 yılrnda sona 
eren Yeniçeri itfaıyc Ocağı, 1826 -1874 yıl
lan arasında yan asken yarı mahalli olan 
Mahalle Tuiumbacıları, 1874-1923 tarihleri 
arasmdaki Askeri İtfaiye Teşki latı daha son
ra bugünkü itfaiye teşkilatının esas ı nı teşkil 
eden CumhuriY.et dönemi itfa iye teşkilatıdı r. 

Kıyı şeritindeki ahşap evlerin çokluğunu 
gözönüne alarak denizden müdahale edebil
mek için 188 7 yılında ilk Türk Deniz İtfaiye
sini kurmuştur. 

İTFAİYENİN GÖREVİ ve ORGANİ
ZASYONU 
3030 Sa}'.ılı kanunun 6. Maddesinin" m" 

bendinde; itfaiye hizmetlerin_i yürütmek pat
layıcı ve yanıcı maddeler üreten ve depola
yan yerleri tesbit etmek, fabrika ve sanayi 
kuruluşlarının bu lundurmaları zorunlu olan 
yangın söndürme ve çevre sağlığına ilişkin 
araç, gereç ve tesisleri tesbit etmek ve bu 
kuruluşları denetlemek" görevi Büyükşehi-
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rindir. 
tnsan Hayatı ve malları zarara karşı yan

gından korunmak sel baskını, deprem gö
çük gibi durumlarda kurtarma işlemine katll
maktı r. Kurtarma i şlem i trafıR, uçak, tren 
kazalarında kurtarma işlemlerine katılmak 
da temel görevlerindendır. 

1. Yangınlara müdahale etmek ve sön
dürmek, 

2. Su baskınla.nna müdahale etmek ve 
zararsız hale getirmek, 

3. Afetler sonunda oluşan enkaz ve çö
küntüler altında can ve mal kurtarma çafış
malarına katılmak, 

4. Umuma açık yerlerle fabrika, imalatha
ne ve diğer işyerlerinin yangından korun
ması için denetleme ve ınceieme yapmak, 
gerekli önlemleri aldım1ak, 

5. Devlet tarafından kullanılan binalarda 
yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç 
ve diğer malzemelerden hangilerinin bulun
durulacağı belirlemek, 

6. Halkı, kurum've kuruluşları yangınlara 
karşı alınacak önlemler konusunda ayaınlat
mal<, 

7. Yılda en az bir defa tüm personelin ka
tılmasıyla halkın ve yetkilerin çağrılacağı ör
ne~. tatbikatlar yapmak. 

Ulkemizde en büyük felaket olarak bili
nen yangın önlemleri konusunda bugüne 
kadar yeterince tedbirlerin alınmadığını ve 
bu konunun henüz bilincine varılmadığını 
üzülerek belirtmek istiyorum. (Özellikle 4. 
Maddeyi kasteçliyoruz.) 

Ben ltfaiye ö nlem Amir Yardımcısı olarak 
itfaiyemize müracaat eden vatandaşlara ön-
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lem konusunda şahsi olarak ta yeterince bil
gilendirmeme ragmen, ancak kısm i tedbirle
nn alındığını gözlemekteyiz. 

Burada eksikl ik ve sağlıklı anlaytşın ol
madığına inanıyorum . Şöyle ki; Bizler de ye
rin itfaiye (yangın) yönunden ne tür tedbir 
alacağını, muhtemel yangınlara karşı hangi 
söndurücü ve diğer algıfama s istemlerinın 
lüzumlu olduğunu, bizzat yerinde inceleye
rek, o yerin P,Otansiyeli, i şin cinsi, yangın 
yükü ve büytiklüğüne göre saptayıp beTirli 
tedbirleri ala ırmaRtayız . Vatandaş belli bir 
zaman içerisinde, örneğin 2 adet 6 Kg. lık K. 
K. T (Kuru Kimyevi Toz) 3 adet duman algt
lama dedektörunü alıp, işyerine koyuyor. 
Tüplerin normal şartlarda ıç kimyevi bozul
madan kalma (faal) süresi yaklaşık 1 yıldı r. 
Dedektörleri besleyen piller 12 volt ve bun
l arın belli bir süre sonu mutlak değiştirilmesi 
ve ~er yıl p~,riyod i k ~akımı yapılacağı. bilin
mesme ve soylenmesıne ragmen bu sıstem
ler 6 ay sonra örümcek bağlanıp, artı k çalı
şamaz duruma gelmektedir. Yangına karşı 
her an hazır tutulacak söndürme tüpleri ya 
merdiven boşluğuna yada binamn Kullanıl
mayan kapafı bır yerıne atılıp bırakılmakta
d ır. AncaR işyerinde söndürme cihazı var 
mı? Elbette. Duman algılama dedektörleri 
var mı? Elbette var. Fakat sistemler zamana 
endeksli olarak tamamen görev dışı. Ortada 
sadece görüntü var. 

o halde işyerine itfaiyenin yaptırım ~icü 
olduğu halde bu sistemferin kalıcılığı ve her 
zaman aynı özellikte tutulmast vatandaşın 
görevi değil midir? Bu hususta işyeri sa liibi 
ya da iş letmecilerin hassas ve duyarl ı olması 

İTFAİYEYE 

çok önemlidir. Aksi taktirde alınan o araç 
gereç hi~tir. 

lşyermde yangın yönünden alınan tedbir
lerin geçerliligi ve tedbirleri şöyledir; 

1. lşyerinae söndürme tüplerinin her yı l 
mutlal< suretle iç kimyevi evsaf yapısının 
kontrolü ile hortum (Ians) başlık ve diğer 
aksamlar elden geçirilmeli, 

2 . Jşip cinsine göre, kl!ll~nılacak söndür
me tupun kullanımı sahıbı ya da sorunlu 
müdür bilmeli, bu hususu o işyerinde çalı 
şanlara mutlak suretle öğretmeli, 

3.6 Ayda bir, sorumlu müdür yada yetki
li, basit bir ateş çıkartıQ ani bir yangın orta
mı oluşturuP. o işy~r!.nCle ç?lışanlann. davra
mş ve kapasıtelennı olçme1ı, 

4. Elektronik duman, ısı, koku algılama 
dedektörleri 6 ayda bir mutlaka kontrolü ya
pılıp , pilleri değiştirilmeli, 

5. A l ınan sondürme tüpleri mutlaka işye
rinde rahathkla görünebilecek ve her an kul
lanılabilecek yerae olmalı , 

6. Söndürme tüpleri dökümü her yı l peri
yodik yapılırken mutlaka aynı firmaya yap
tırılmalı, 

7. işyerinde çalışan personelin bu cihaz
lara karşı hassas ve bilınçli şekilde davran
masını sağlamalıdır. 

Sevgili ışyeri sahipleri ya da ilgililer, 
YuKarıda arzetmeye çalıştığım konular 

heQ sizin ve işyerinizin güvcııligi ile ilgili ol
dugunu biliyorsunuz. Bu hususta aşın du
yan ı ve bilinçli olduğunu:l takdirde kuşku
suz rahat uyursunu7.. 

Bu vesile ile sizlere yangınsız, kazas ı z, 
hayırlı günler temenni ediyorum. 

YARDIMCI OLUNUZ 
YERÜSTÜ YANGIN 

HİDRANTLARININ 
YAKIN ÇEVRESİNE 

ARAÇLARINIZI PARK ETMEYİNİZ! 
AK-VAN VANA SANAYİ 
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So! daıı Sağa 
1. Is tanbul Büyükşehir Beledi
yesi. ltfaiye Okulunu n ~ısaltıl
mış hali-Is tanbuldaki I tfaiye 
Grupla~ından birinin adı. 2. ls
tanbL1 l Ttfa iye Müdürü' nün so
yadı-Allahtaıı gelen h e r şey i 
kalp ile tasdik e tmek ve dil ile 
açıklamak . 3. Silahlı kuvvetler
de özel olara~ kurul.an küçük 
birlik-Vila yet-Ttfa iyeci) erin klll
landığı bir hortum çeşidi-Bağış
la ma. 4. (Tersi) birşey i n geıı i şli
ğ i- Kral ve kraliçelerin başına 
takı lan . 5. Nigi' nin ünsüz leri-

(Tersi) eski bir savaş ale t.i-Al i
minyum' u n simgcsHTcrsi) ez
mekten emir. 6,. Bir Itfaiye ara
cının ismi. 7. Istanbul itfa iye 
gruplarından birinin müfrezesi
Piya ıı.god a en küçük ikrnmiye. 
8. itfaiyecilerin ateş ten korun
m ak için g iydikleri ya:nmaz e l
bise-Bir çoğul c~i. 9. Baryum\m 
simgesi-Beyaz-O!ümsü z. 10. lt
fa iyeciler in kullan.dığı bir çeşit 
eğri su !ans ı. 11. itfaiyenin s u 
t e mini yapt ığı ye r l erdeıı b iri
Olmaktan emir-Eski bir siyasi 
parti. 12. Duma n k iri-k ısa za-

............................ Birazda gülmece ....................... . 
~Temel idris bir gün ava çıkarlar ve ormanda büyük bir geyik av
larlar. 
-Dah.a sonra bu geyiği köye getirmek için ikisi birden geyiğin kuy
ruğundan tutaraR köye doğıu çekerek getirmeye başlarlar. 
-Tam köye yaklaştıkları zaman köylünün biri Temel ile tdrisin ya
nma yaklaşarak 
-Neden geyiğin kuyruğundan çekiyorsunuz? biriniz geyiğin bir 
boynu.z~ndan, biriniz Cliğer boynuzundan tutar.sanız aaha rahat 
çekersınız der. 
-Bunun üzerine Temel ile ldris geyiğin boynuzlarından tutarak 
çekmeğe başlarlar. Aradan on daRiKa geçer ve İdris Temel'e şöyle 
seslenır. 
-Ula Temel biz bu geyiği boynuzlarından çekiyiruk ama baa hep 
köyden uzaklaş iyiı-UK gibigehyi der 
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man-Nispet-iki arkadaşın da~·ı
lıp konuşınama du rumu. 13. It
faiyenin su temini yapnı.ak için 
genellikle cadde ve sokak arala
rına konan su vanaları- R ı..ı tu· 
bet- Bir bağlaç 
Ytı.kardan ~şağıya 
ı. Ts tanbı.ıl Itf~iye gruplarından 
b i rinin adı -Isa p eyga m ber. 
2. Bi r u çak markas ı-Radyum 

elem entinin simg~si- Başkaldı
ran isyan ed en. 3. Örgü örerken 
kaçırılan ipin ucu-Yuvarlak ha l
ka . 4. Turanın ilk hecesi-Bir ili
m iz-Bir meyve. 5. 6ir şeyin ila
vesi-Bin ikiyüz seksen üç gram 
gelen ve eskiden yurdumuzda 
kullanılan ağırlık öl.çüs\.ine veri
len ad-( Tersi) Yaşanmış olg u
la rd a n bel.leğin sa kl adığı h er 
türlü i z. 6. Dinle nme arası
Mönhal'ın ilk hecesi- Tok olma
yan. 7. Genellikle kutlama ve 
eğlence amacıyla yakılan renkli 
ışıklı ateş-Hayvan yemi 8. Mey
dan- Mikrobunu ö ldürmek 
amacıyla suyun içine at1lan sıvı. 
9. Evlenip sonra boşanan kişi
Başlıca tem el niteliğinde olan
Duyu r ı..ı. 10. A tlama k ey le mi
Bir soru yapım. eki. 11. L i t
yum' un stmgesi-Tçine herhangi 
birşey doldurmaya yarayan bez 
yada naylon ma lzem e .. 12. 
M aksat-Lira- Hızlı atik. 13. Tçe
r isine m alzem e dizilen kat kat 
'çıö l rnelel erd eıı h er bid-Karşı t

Itfoiyenin yangın söndürmede 
kulland ıgı bir sıvı. 14. Demirin 
simgesi-Irfan'ın ilk hecesi-l3ir 

Hazırlayan: Ramazan YAHŞİ 

Geçen sayımızdaki 
Bulmacanın cevabı 

. OT: Sevgili okuyucularımız, oulmacamızı çözüp bize gönderen ilk 10 kişi der$mize 1 yıllık 
ti~retsi.z a.bone ya~ılacaktır . . Ayrıca dergi~i.zpe yayınlanmasını ist~dığiniz lıer şeyi bize 
gonderın. işte adresımlz: İTFAIYE 110 DERGiSi itfaiye cad. No: 9 Fatih ISTANBUL 
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