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ISTANBUL iTFAiYE MUDUE 

i'i'ULUSLARARAsı BiRiNc1:J 
KONFERANS·! VE S l 

İ s tanbul İtfaiye ,.........---------'°-----........,, KOGLU ile birlikte a-
Müd.üxlüğü tarafın- 0 çara~k "I<ALAFA-
dan ilk defa düzen- TOGLU •BURSAN 
!en en " Uluslararasl •KURTARIR 
Birinci Yangııı ve •TÜ?AŞ •ANKARA 
G üve nlik Korıfc- ÇELiK •KULELi 
ransı ve Sergisi" 20- • EMO • KAPBOY 
22 Mayı s 1996 ta- •UMTAŞ •DOGAN 
rihl e ri arasında •LOKMAN • ADS 
mükemmel bir or- •AKMANLAR 
ga niz asyonla ger- • EKUR •YANMAR 
çekleştirildi. Kon fe- • E E C • HASSA-
ransa katılan Türki- . •EDS •ÜÇOK . 
yenin dör t bucağından kopup gelen İtfai- •ŞEKER SiGORTA • KATMERCILER 
ye Müdürleri, Bi1imadcımlan ve diğer mi- • iDEAL FUARCILIK • BKS •PLAN 

safirler ü ç gün boyunca YAN GIN I tarhş- TEKSTİL" firmalarının iştirak ettiği tüm 
tı la r. r--=--=~-.;;:=---~,..,,~----::::;;ııllllWE:il s t a ntları te k e r 

İs tanbul Büyükşehir teker gezip gc-
Belediyesi Kabul Sa lo- niş bj]g i aldı~ar. 
nunda gerçekleştirilen A nka r a v e l z -
Serg iye Tiirkiye'mizin mi.r Büyükşehir 
seçkin Yangın - Güven- Belediyesi ltfai-
lik kuruluş ları ka tıl d ı. ye Müdür leri 
Sergiy i 19 mayıs 1996 başta olmak ü -
ct.ımartesi g ünü Gen el zer e Türk i-
Sekr e te r Yardımcımız ye'nin d ört bu-
İdris N aim ŞAHİN, itfa- çağınd an gelen 
iye Müdürümüz Q oç. Itfaiye Müdür-
Dr. Muhittin SO GU- le ri ilk d efa 
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LUGU'NUN DUZENLEDIGI 
• •• • 
C YANGIN VE GUVENLIK • • • 

~RGISI'' Ses Getirdi 
yangından u zak bir 
şekilde üç gün b o
y unca yangını ta r 
tıştılar, stantları ge
z ere k Yan g Jn v e 
Güve nlik a raç- ge
reçlerini incelediler. 
Is tanbul halkımızın 
ve Büyükşehir Bele
diyesi çalışanlarının 
da yakın ilg isini çe
k en ser gi ü ç g ün 
boyunca büyük ala
ka gördü. 

Yangın ve Güvenlik Konferansı ise 20 
Mayıs 1996 p azartesi günü saat 10'da Vali 
Mua vinimiz Ve li 
A RSLAN ve Büyük
şehir Belediye Baş
kanımız Recwep Tay
y ip ERDOG.f.N ' ın 
iştirakl eriyle Itfa iye 
Müdürümüz Dwo ç. 
Dr. Muhittin SOGU
KOG LU' nun açılış 
konuşmasıyla çalış
malarına başlamıştır. 
Daha sonra kürs üye 
gelen Bü yükşehir 
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Be lediye Başkanı
mız Recep Tayyip 
ERDOGAN özet o
larak: 
Bir p.ünya k~nti o
lan Is tanbul, itfaiye 
Müdürlüğümüz ta
rafından Ulusla ra 
ras ı dü zeyd e ilk 
k ez düzenle n e n 
"Yangın v e Güven 
lik" konulu bir 
konferans a ev sa

hipliği yapıyor. Bu n ed enle öncelikli ola-

MOSKOVA 

rak bu konferansın düzenleıı.mesinde e
meği geçen tüm arkadaşlanma başta Ge

n el sekr~ ter ya r
dımcım Idris N a
im Şahin Bey ve İt
faiye müdürümüz 
Muhi.ttin Bey v e 
yardımcılarını hu
zurlarınızda tebrik 
ediyor v kendile
rine teşekkürl eri
mi bildiriyorum. 
Biz le r adı Ta rihe 
"Tulun1bacılar" d i
ye geçen bir teşki-



latın devamı o larak, bugün modern dün
yanın da ortaya koyduğu prensipler ~oğ
rultusunda farklı hale getfrilmiş bir Itfai
ye Teşkilatının y ürütücüleri ve m ensup-

larıyız. Cumhuriyet döneminde bu tu
lumbacllar teşkila.h belediyelerin uhdesi
ne verilmiş ve günün şartlarına uygun 
bir yapıya kavuşturulmuştur. Dünyada 
ilk k1=1rulan itfaiye teşkilatlarından birisi 
olan Istanbul Itfaiyem.iz bugün ki şartlara 
göre en modern cihazlarla donatılı~1ış ol
ması gerekirken , m aalesef az önce Itfaiye 
Müdüxüm~n _de ifade ettiği gib~, y d~ yıl 
boyu11ca hıçbır aracın alınmadıgı gen bı
rakılmış bir kuruluş olarak bize intika l et-

6 

miştir. 
Bıı gün bi

z im i zlediği
miz strateji 
doğrultu sun
da "daha doğ
ruya, daha gü
zele ve daha i
y jye . .. " temel 
prensibimiz 
doğrultusun 
d a itfaiyemize 
ön celik tanıya
rak mode rn 
bir yapıya ka 
vuşturmak i
çin m evcut 
imklınlar içeri
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sinde hiçbir 
fedakarlıktan _ ..__.L& 
kaçınmadan 20 milyon dola r değerinde 
Cumhuriyet dönem inin en büyük yatırı
mını gerçekleştirdik. Bu çerçeved e 39 a
d e t yangın söndürme ve kur tarma aracı, 
50 adet motopomp, 32 adet köpük jenera
törü ve aspiratör, 15 ad et elektrik jenera
törü, 3 adet teneffüs cihazı dolum komp
resörü sa tın alınmıştır. Bunlara ilave ten 

1989 yılından beri programa alınıp bir 
türlü gerçekleştirilemeyen bilgisayarlı 
komuta m erkezi yurtdışı ihale ile SIE
M ENS firmasına verilmiş olup montaj ça
lışı~1ala:n d evam etmektedir. 

itfaiye .teşkilatımızda diğer ön.emli bir 
konu da ltfaiye is tasyonlarıdır. Is tanbul 
gibi çok geniş bir a lana yayılmış bir m et
ropol kentinde m evcut itfaiye istasyonla
rının sayılarının luzla arttırılması gerek
m ektedir. Bu konuda d a bazı birimlerimi
z in binalarını yenilerken bazı yerlere d e 
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yeni g rup ve müfrezele~ kurma çalışma
larımız d evam etmektedır. 
Değerli konuklar, y~pılan b~. çalış~~

ların, yıllardır ihmale ugramış boyle guzı
d e kuruluşumuzu tarihi misyonuna layık 
bir noktaya getiremeyeceği muhakkaktır. 
Ancak başla tıla~ bu yen~likleri diğ~rleri 
takip edecek ve Itfaiyemiz en kısa su:r:ede 
la.yık olduğu m evkiye yükselecektir. işte, 
uluslararası seviyede düzenlen en bu .kon
ferans bile ufkumuzun ne kadar genış ol-

duğunu ortaya koymaktadır. Bu münase
betle konferansa katkıları bulunan tüm 
m esai arkadaşlarıma ve konferansa katı-
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l a n değerli 
misafirl e ri 
mize tekrar 
teşekkür e
d er başarılar 
dilerim. 

Daha son
ra kon fera n - ~'"R4-
sa İs ta nobul 
Valisi Rıdvan 
YENİŞEN a
dına katılan 
Vali yardım
cısı Sayın Ve
li ASLA N 
kürsüye gel
miş ve kısa 
bir konuşma 
yapa r ak ; bu 
kon fer ansın 
uluslararası olarak düzenlenmiş olmasın
d an büyük kıvanç duyduğunu yade e t
miş ve bu organizasyonda e~~gı geç.~n, 
baş ta İtfaiye Müdürü olmak u zere tum 
person ele teşekkürlerini bildir,m~ştir . . 

Türkiyemizin önde gelen ~~1ıversıtele
rinden başta İsta:ı;"!bul Tekni~ Univer.~itcsi 
ve Yıldız Teknik UniversiteŞ,ı olmak u zer,e 
Fırat Ü Gazi Ü, Kocae~i U, Saka rya U, 
Zongu_Jdak Ü, ist~nbul U, lJ.lu~a.ğ U, .. s~
leym an Demirel U ve O~.TU gıbı 11 Unı
versiteye m en sup 50 bılır~a~amı~ın ve 
yurtdışından Almanya ve Ingıltere d en 5 
bilimada mı -
n ın sunduğu e'::iTiijlfiijiiiiiifi~~~Ş,r;:ın--ı 
bildiri! er ü ç t.ı.::=;;.~~~=--~-+----ı 
gün boyunca 
tartışılmıştır. 
Konfe rans ta 
sunulan bildi
r He r A nka 
ra' d a n Ka r sa 
tüm İtfaiy e 
Müdürleri'nin 
yakın ilg isini 
çekmiş tir. 21 
Mayıs salı gü
nü ltfaiye Mü
dürlüğü ö
nünde, güzide 
basın m en sup
larımızın nez
dinde yapılan 



İFEX 3000 
yangın tü
feği ve 
yangın to
pu göste
risi basın 
mensupla
rıınızın ve 
halkımızın 
yakın ilg i
s ini çek 
miştir. Ak
şam sa
a t19 -22 a
rası ger
çekleş tirj 
leıı hoğ~ z 
turu ise It
fa iye Mü
dürleri , 

Bilimadamları ve Yangın Sektörü tem
silcileri arasında büyük kaynaşma sağ
lamış ve unutulmaz hatıralarla ma.ziye 
intikal etmiştir. 

22 Mayıs 1996 çarşamba günü kort
feransın sonuna gelindiğinde, tüm H 
faiyc Müdürleri ve misafirlerin gözl 
rinden m~mnuniyet iz lenimleri okı .. 
nuyordu. Itfajye M4_dürümüz Doç. Dr. 
Muhittin SOGUKOGLU tarafından ka
panı ş k9nu şması yapılrnadan önce 
m evcut Itfaiye Müdürleri'nin umumi 
isteği üzerine Konfera11sın h er sene 
tekrarlanması ve önümüzdeki konfe
ransın ise ANKARA'DA yapılması is
tenpı.iş ve karara bağlannuştır. 

ünümüzdeki konferans için bugün
den kolları sıvayalım. 
DeğerH konuklar, yapılan bu çalış

maların, ylllardır ihnı.ale uğramış böy
le gü zide kuruluşumuzu ta rihi misyo
nuna layık bir noktaya getiremeyeceği 
muhakkaktır. Ancak başlatılan b~ ye
nilikleri diğerleri takip edecek ve Itfai
yemiz en kısa sürede ~ayık olduğu. 
mevkiye y ükselecektir. Işte, uluslara
rasl seviyede düzenlenen bu koııferans 
bile ufkumuzun ne kadar geniş oldu
ğunu ortaya koynı.aktadu-. Bu münase
betle konferansa katkıları bulunan tüm 
mesai arkadaşlarıma ve konferansa ka
tılan değerli misafirlerimize tekrar te
şekkür eder başarılar dilerim. 

YANGINDAN KORUNMADA EN SON YENİLİKLERİ 
PROJE ORTAGINlZ TEKNO YANGIN' DA ARAYlN. 

* 1 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Yangından Korunma Sisteın 1 eri ~ 

Otomatik Sprinkler 
Yangm Pompalan 

Yangın ve Duman Damperleri 
Duman Havalandırıcı l arı 

HVAC ürünleri 
U.L./ F.M. Onaylı Malzeme Temini 
Projelendiıme, Montaj ve Servis 

~UllfıQ Yangın ve Havalandırma 
il ~1' Sistemleri Ltd. Şti. 
İstanbul Tel: (02 16) 4181875 -Fax:(02J 6) 4181876 
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NEREDEN NEREYE 
İtfaiye Müdürümüz Doç.Dr.Muhittin SOGUKOGLU'nun "Uluslararası Birinci 

Yangın ve Güvenlik Konferansı" dolayısıyla yaptığı açış konuşmasının metnidir. 

1. Teşekkür 
Sayın Valim, muhterem Başkanım, değerli 

misafir! r ve güzide bas ın mensupları ! Konf e
rans ve Se~gimize ilgilerini esirgenıeyerek katı
lan, tüm FlRMALAR'a, Sergi Standımız' ın d~
zenlenmesinde yardımlarını ~sirgemeyen TU
YAP'a, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde!) gele
rek konferans ve sergimize iş tirak eden itfa iye 
Müdürü a rkadaşlarıma, Konferans hazırbklarm
~; cı, .. başmdan beri desteklerini esirgem eyen, başta 
ITU Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
Oğuz BORAT. O~p:lak üz.~rc, çalışmala rda emeği 
bı.ı l unan tüm ITU ve YTU öğretim üyelerine, Bil
d irileri ve bilimset ka tkıla_rıy la konft?.ransımızı 
ı:~nklendiren Fıı:f! t ,U, Gcıı. i l.!ı Kocaeli U1.Saka rya 
U, Zongul.da~. U, lstan~~ıl U, Uludağ U, Sü ley· 
man Demirel U ve ODTU öğretim ü yeleriyle, Al
manya ve Ingiltere'den bildiri sunan bilimadam
la rına huzurlarını zda teşekkür ederim. 

2. Sorunlarımız 
D.ünyap ın en büyük m etropol kentlerinden 

biri olan ls tanbul' uınuzu; mücavir a l a nlarıyla 
birlikte 1831 knl2 alanda, 12 milyonu aşkın nüfu
suyla b ir sorunlar yumağı olarak devraldık. Bun
ların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz. 

• Personel sorunlarımız vardı, 
• Araç- gereç sorunlarımız vardı, 
• Eğitim sonınlarımız vard ı , 
• Yangın ihbar sorunumuz vard ı, 
• Trafik sorunı.ımuz vardı, 
• Girilem eyen cadde ve sokaklar sorunumuz 

vard ı, 
• Ahşap ve Metruk binalar sorunlanrrnz var

dı. 
Özet olarak sunduğLımuz bu sorun lar dışındn 

burada saymakla vaktinizi almayacağım; küçük 
ve büyük, çözümlenebilir ve çözümlenemez da
ha nice sorunlarımızın olduğu muhakkaktır. An
cak bu sorunlar bizi yıldırmadı, bilakis azmiı;n izi 
ve çalışmn şevkimizi aız.thrdı. Sayın Başkanımız 
Recep Tayyip ERDOGAN ve. Genel Sekre ter 
Yardımcımız idris Naim ŞAHlN'in yakın d es
tekleriyle çözümlenebilir soruı)ların bir çoğunu 
adım adım çözmek _şuretiyle, Itfaiyemizi ikinci 
sınıf konumundan Oncelikli Kuruluşlar safına 
yükselttik. Bu sayede itfaiyemizin is tekleri ne 
Encümen ne de Belediye Meclisi'inde takılmak· 
sızın bir bir gerçekleşmektedir. Bundan dolayı 
Sayın Başkamınız'a ve Genel Sekreter Yardımcı-
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mız'a itfaiyemiz ndına teşekkürlerimi arzederim. 
3. Gerçekleştirdiğimiz Çözümler 
• Personel konusunda, manevi sahad a, ele

manlarımız arasma sokulan; bölgecilik, mezhep
çilik, ırkçılık ve siyasal ayrımcılık hastalıklarım 
kardeşlik düsturuyla tedavi ettik. "Bilenle- bil· 
meyeni, çahşanla- çalı şmayanı, testiyi kı ranla
suyu getireni, dürüst ve liyakatli olanla- olma
yan(' birbirinden ayırdık. 

Maddi alanda; '1992 Eylülünden beri ödenme
yen ve mahkemelik olan fazla mesai hakla rını 
personelle mütabakata vararak dört taksitte öde
dik. Send ika lar arasında bizden önce mahken1e
lik olan tcınsil konusu çözülür çözülmez, 14 ay
lık gecikmeyle temsil ha lkını tescil eden send ika 
ile masaya oturup, ırıerkczi hükümet bile kendi 
personeline yüzde 5 - 10 zam teklif ederken, enf
lasyonun üzerinde % 65 - 70 ücret artımını sağla· 
ya rak personelimizi rahata kavuşturdu k. Büyük 
bir personel açığımız vardı. 1990 yılında 1813 
olan personel aded imjz 1994 yılında 1600'ün altı
na inmiş ti. Merkezi yö~etim d e tüm p ersonel 
alımlarını durdurmuştu. Itfaiye ve Zabıta içiı~ ta
nınan özel ha kta n yararlanara k Orta, lise ve Uni
versite mezunu toplam 260 memur personel ala
rak 6 aylık temel ifaiyecilik eğitiminden geçirdik. 

• Göreve geldiğimizde, son 7 yıl, gibi uzun bir 
za man periyodu içersinde bir tek itfaiye a ra cı 
alınmamış konumda, yaş orta laması ·10' u11 üze
rinde, çoğu ekonomik ömrünü doldurmuş 121 
itfaiye aracı yla devralmıştı k. Yurtdış ı ihale ile 
derhal (1 O merdiven a ra cı, 10 çok maksatlı yan
gın söndürme, S imdat, 5 baca ve 2 kur tarma 
arac ı olmak ü zere top lam) 32 adet araç alımı için 
kolları sıvadık. Bir taraftan yüksek teknoloji ge
rektiren bu araçl arın ihale ça lışmalarını sürdü
rürken, d iğer taraftan yerli teknoloji pe yapımı 
mümkün olan su ikmal a raçlarını da ISBAK ka
nalıyla yapbrıp 1995 yılı içersinde hizm ete sok
tuk. 13aşkanımız' ın direktifleriylel 995 yılı içersin· 
de itfaiye tarihinin en büyük araç - gereç ihalele
rini yaparak 20 milyon dolarlık alım gerçekleştir
dik. 

Başkan ım ızın bu gü venine layJk olabilmek 
için biz de gecemizi gündQ.zümüze katarak çalış
malarımızı sürdürdük. "itfaiye Vakfı" adında 
yeni bir vakıf kurarak, vatandaşlarımızın da des
teğiyle, Belediyemiz bütçesine dokunmaksızın 
Müdüriyet birimlerini bilgisayarlarla donathk ve 



nctwork ağıy la birbirine bağladık . İs tek li tüm 
elemanlarımıza bilgisayar ğitimi verdik. Zaruri 
ihtiyaç ha lini alan hizme t cıracı eksiğimizi Vakıf 
desteğiyle ikmal ettik, eski a raçlanınızı bu saye
de sürekli hazır tutabilmek imkanını yakalagık. 

• Göreve geld iğimizde kapahlmış o la n " itfai
ye Eğitiın Merkezi"ni yeni düzenlem eler le 16 
ocak J 995 günü tekrar açarak çok yoğun bir eği 
tim faaliyetimizi başla tmış o lduk. Bir taraftan 
kendi personelimize periyodik kurslar düzenler
ken, diğer tara ftan işy rleri ve topluma açık yer
lerdeki gece bekçileri ve güvenlik eleman larınırı 
eğiti mine ağırlı k verdik. Bunun yanında la lep 
halinde diğer şehirlerdeki itfaiye b irimle rinin 
elemanlarını da eğittik. 

Halkımızın çoğunluğu tarafından bilinmeyen 
ve yangın ihbarında geci kmelere sebep olan, itfa 
iye H>bar numaras ı ll O' nu hal kımıza mal etmek 
için, Tsta nbul' ı.ıll"ıuzun giriş ve çıkışlarında E-5 ve 
TEM yolundaki polis l ~vha larına fosfo rlu kırını
zı ha rflerle "YANGIN iHBAR llO" u ilave ettik. 
Tüm itfaiye müfreze v~ gruP. merkezi girişlerini 
an a yold(ll'I i tibaren "ITF;\IYE 110'' oklnrıy l <ı 
yönlendird ik. Geçtiğimiz itfaiye Il aft<ıs ı ' nd Cl 
yüzbin lcrce broşür bastırarak, hem ya ng ı nlara 
karşı halkımızı eğittik hen\ de itfa iye ihbar mı
marası 110'u vurguladık . Sezonun ilk d erb i s i 
olan Fcn crbahçe - Beş i ktaş fu tbo l maçında; Fe
ncrba hçcli futbolcı.ılarn "İTFAİYE ARAÇLARI
NA YOL \'.ERİ~İZ", Beşiktrışlı futbo lcula ra ise 
"110 ALO lTFATYE" pankartları yla sahayla çık
ma la rını sağladık. Huzurlarııuzda he r iki güzide 
klüp yön eticilerine teşekkürlerimi arzed iyorum. 
Geçtiğimiz yılbnşrnda yüzbinin üzerinde el tak
vimi bastıra rak ana yol kavşaklarındn ve süper 
marketlerde halkımıza dağıtarak, hem 110 ihbar 
numarasmı vurg ulad ak hen\ de yangın hakkın
dCl kısa no tla.r sur~arak va tandaşlarımızı eğitme
ğe çalış tık. "iTFAiYE 110" isminde y ni periyo
dik bir d ergi çıkararak, Türkiyed~ki tüm itfaiye 
ve Sivilsavı.ınma müdürlükleriyle J şyerlerine d (l
ğıtarnk yine eğ itim ÇCl lışmalarım ız ı çok yönlü 
olarak sürd ürd ü k. . 

• Tü rki ye' de d ah~. bi.rçok Ü nivers iteler bile 
geçememişken biz. TUBlTAK a racı lı ğı yla Mart 
1995'd en itibaren l NTERNET'e bağfandık. Bu 
konferans için bazı yurtd ışı bild irileri bu kanalla 
aldık. 

• Uluslara rası ilişkilerimizi daima canlı Ju t
tuk. "Japon Tekni k lşbirliği" çerçeves inde Uni
vers ite mezunu bir arkadaşımızı "Yangınla Mü
CCld ele Teknikleri" konusunda 3 ay s üreyle J.a
ponya'ya çğitime gönderdik. Almanya Berlin I t
faiyesi ve ltfaiye Eği tim Okulu yakın ile ilişkile
rimizi sürdürerek üni versite mezunu 10 elemanı
mızın 1 yıl süreyle ücretsiz eğitiln'lqs i husunda 
mütaba kata vardı k. Macaris ta n ve Tng iltere ile 
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karşılıklı ilişkilerJmiz dev~m d iyor. Bugün açılı
şını yaptığımız Jstanbul itfaiyesi tara fından ilk 
defa düzenlenen "Uluslararası Birinci Yangın ve 
Güvenlik Konferansı ve Sergisi" uluslararası iliş
kiler ve eğitim çalışmalarımızın son halkasını 
teşkil .~tmcktedir. 

• ü nlem departmanım ız ŞLt ana kadar sadece 
pasif çalışma yaparak, kendisine )nüracaat eden 
iş yerlerine gerel<li önlemleri aldırabiliyordu. Bu 
da; proje tasdiki, iskan ve ruhsat alma gibi kanu
ni m ecburiyetlerden kaynaklanıyor, bu zorunlu
luğu olmayanlar için herhangi bir yaptırım im
kanımız olmuyordu. Bu deprartmanımıza yeni 
bir "Denetleme" birim i ilave ederek aktif konu
ma geçiyor ve İstanbı.ılı.ımuzdaki tüm; alış-veriş 
menkczlcrini, hClnları , topluma ı.ı çık yerleri, okul, 
yurt ve otelleri denetleyerek, ilgilileri heın ya ı1-
gın konusunda eğiteceğiz. hem de yaptırım gü
cümüzü sonun<'\ kadar kulla narClk gerekli güven· 
lik önlem lerini ald ırmak sureliyle, da ha az yan
gınlı ve daha az zayiatlı günleri yakalamağa ça lı
şacağı ;ı:. 

4. Çözi.imleyemcdiklcrimiz 
Her salıadnki bu çnlışma ve atı lunla rı mızın 

aynı hızla d ev<1m edeceğine hiç kimsenin kuşku
su olm<1sın . Elimizd ki bütün im kanları seferber 
ederek gerçekleştirdiğimiz bu çözümler yanında, 
elimizde olmayan sebeplerden dolı.ıy ı gerçekleş· 
tireınediğimiz sorunlar da ortadadır. Sayın ·Va \i
miz ve Başkcı nımız da buradalarkeı1, ancak etkin 
bir devlet politikasıyla çözümlenebilecek ö nemli 
bir sorunu gündeme getirerek fazla vaktinize de 
almadan sö;ı;lerime sonvermek is tiyorum. Bu, bi
z im ve tüm itfa iyecilerin rüyalarına giren ve uy· 
ku lCl rın ı kaçıran ahşap v metruk binalar soru
nud ur. 

11 Mayıs 1996 cumartesi günü saa t 22.30 sıra
la rında Süleymaniye, Kayserili Ahmetpaşa so
kak, no 6'da ahşap ve metruk bir binada yangın 
ihbarı geld i. Henüz eve yeni intikal et!11iştim ki, 
pür dikkat olayı telsizden takip ettim . Itfaiye ko
muta Falih, Beyoğlu ve Bakırköy gruplarını ta
kım halinde olay yerine sevketti. Fatih grubu ih
bardan, büyük bir şans eseri, 3 dakika sonra ola
ya müdahale ederek, diğer takımların da d este
ğiyle kısa sürede ya ngını ko ntrol altına a ldı ve 
çevreye sirayet e tmeden söndürdü. "Büyük bir 
şans eseri " diyorum, zira Süleyrnaniye bölgesin
de her zam an yollar bu şekilde açık olup d a, bu 
kadar kısa süred e yangına müdahale etme imka
nı olmcız. Çok yo rg un olduğum için yarı yola ka
dar geldiğim halde, yangının kontrol altına alın
dığını duyunca yarı yoldan eve geri döndüm ve 
ertesi g ün sabah ilk iş olarnk yangın yerine g it-
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Resul DİLEK 
Yangın Müşaviri 

•• 
Amacımız Uzüm Yemek 

Uzun yıllar bu mesleğin içinde olan ben de, it
faiyeci liğı en az sizin kadar sevmekteyim. Göre
vim icafü devamlı seyahat etmekteyim. Gittiğim 
her kasaba ve şehirdeki itfaiyelerle muhakkak su
rette diyalog kurar ve ziyaret ederim. Aynı dilden 
konuştuğumuz için kısa sürede kaynaşıp sorunla
rı ve çözümlerini tartışıp, başıımzdan geçen yan
gın olaylarını da anlatarak ~ilg~. a l ış v.eri~ind~ .bu
ru nuruz. Malumunuz oldugu uzerc ıtfaıyecılıkte 
en iyi öğrenme / öğretme yöntemlerinden birisi 
de karşılaşılan yangın olaylarının karşılıklı anla
tılmasıdır. Ttfaiyeciler diğer meslek dallarının ço
ğunda göremediğimiz samimi ve içten duygular
[a birbirlerine bağlıd ır . Bu bağlılık yal nız ü lke
mizde değil, tüm dünya itfaiyelerinde böyledir. 
Çünkü hepim iz in düşüncesi aynıdır. "ONCE 
CAN, SONRA MAL KURTARMAK VE KORU
MAKTIR". 

Ü lkemiz için çok farklı bir konu.mu o lan bir 
dünyan111 gözü üzerinde bulunan lstanbul 13ü
yükşchir Itfaiyesine de zaman zaman ziyaretlerde 
bulunuyorum. 1995 ydı başlarında z iyar tim s tra
şında edindiğim izlenimler hiçte iç açıcı. değildi . 
ltfaiyeci arkadaşlarımızın iJfaiyeciliğin gerektirdi
ği aktiviteleri yerine getirmeye çalıştıkları görülse 
de araç-gereç yetersiz, koordine ve komuta kay
bolmuş, takım beraberl iğinden uzaklaşılmış oldu
ğu gözden kaçmıyordu. Kısacası zincirin ha lkala
rı kopmaya başlamıştı. 

Ocak 1995'in sonlarında iki bayantrı dumap
dan boğularak ölmesini medyadan izliyoruz. it
faiyenin kangren o lmuş, önceki durumunu da bil
diğimiz için Eıu olaylara duyarsız ka.lamazdım. 

Tüm bu gelişmelerden sonra Istanbul'daki 
ycıngm la rı ve yangınlara müdahaleleri daha da 
yakmdan takip etmeye başladım. Itfoiyeye karşı 
olan düşüncelerim h.E,?r geçen g_ün olu111lu yönde 
değişmeye başladı. 07.ellikle C.,:izmeci Iş Merke
zinde çıkan yangında itfaiyecilerin kahramanca 
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müdahalelerini gördükten sonra itfa iyeyi tekrar 
z iyare t etmek istedim. 19. Nisan 1996 tarihinde 
hem tanışmak hem de Şfthsmda ti.im i tfaiyec~ ar
kadaşları kutlamak için Jstanbul Büyükş~hir Itfgı
iye Müdürü Sn. Doç. Dr. Muhittin ŞOGUKOG
LU~na yapmış olduğum ziyaret sonrasında; 

Itfaıyecilik ruhunun yeniden gelmiş, kopan 
zincir halkalarının yeniden bağlanmış, ekip çalış
masının mükemmele doğru gıtl1"ıckte olduğunu, 
ger kl i olan araç _gereçlerin al ınmış ve alınmaya 
aa devam edildigini görünce itfaiyeci lik adına 
büyük mutluluk ve gurur duydum. Itfaiyenin can 
ve mal kur tarmada yapmış olduğu çalışmaların 
ne kadar kutsal bir görev olduğunun bilincinde 
olan ve itfair,eye vermi_ş olduğu desteklerinden 
dolayı, Büyı.i~ehir Belediye Başkanı Sayın R. 
TayyiJ? ERDOLıAN'a teşekkür etmeden geçeme
yeceğım. Baştakiler bu işin önemini bHdiği ve 
ınandığı zaman kesinlikle batı standartlarım ya
ka layacağıınıza ben de inanıyor ve bekliyorum. 

Bu arada itfaiyeci arkadaşlarıma da bir kaç sö
züm olacak; Siz Itfaiyeci arkadaşlarımın, bilhassa 
son yangın l ardaki cesaretini, fiziki kabiliyetini, 
zihnı çaoukluğunu ve ekip çalışmasını izled im. 
Sizlerden biri olarak bundan çok gururlandım. 
Araç ve gereç olarak yeterli seviyeye geliyorsu
nuz, ekip çalışmanız, disiplininiz, koordine ve ko
mutanız mükemmel, batı standartlarını zorlama-
ya başladığınızı söyley~bilirim . .. ,,.. . . 
Amacımw /1 BAGCIYI DOYMEK DE~IL 

ÜZÜM YEMEK " olduğunu belirtirken, gördü
ğüm yanlışları ve doğru1an açı k yüreklilikle dile 
geti rmeyi bir insanlık görevi o larak düşünüyo
rum. 

Gördüğüm v~ izlediğim başarılı çahşma
larınc;lan dolayı başta Istanbul Büyük~ehir Bel~di
yesi,)tfaiye Müdürü Doç. Dr. Muhıttin SOGU
KOGLU ve ekibini kutlar, başcınlı çalışmalarının 
devamını dilerim. 
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Salim VURAL 
Istanbul-ltfaiye Müdür Yardımcısı 

• • • •• ••• • 
iTFAiYECi GOZU iLE 

"Size göre insanların edindiği en sürekli, 
en pahalı, en zararlı ve en tehlikeli zevkleri (!) 
nedir?" diye sorularak bir anket yapılsa, do
ğal olarak çok çeşitli ve çelişkili cevaplar alı
nacaktır. Bana göre bu sorunun ,yüzde yüz 
doğru tek bir cevabı olabilir: "SfGARA IÇ
MEK! .. " 

Başımızdan aşkın, gizli-açık sayısız düş
manlarımız varken yenilerini bulup ceı;>heleri 
çoğaltmaya akllffi!-Z manidir. Fakat, istısnalar 
içinde "SiGARA IÇMEK" müstesna! Çünkü 
milyonlarca dönüm tütün tarlası, en yeni t ı, 
nikle yapılmış binlerce fabrika, milyarla 1..« 

içici ile f~nanse edip dest~kleqiğimiz dev gi
bi bir "SIGARA MEDENIYETI" ni bilerek ve 
isteyerek kurduk. Sağlığını kaybettiği, kolu
bacağı kesildiği, kendini, evini, komşularını, 
bizi ve ormanlarımızı yaktığı halde yolların
dan yine dönmeyenler, yeni yangınların kıvıl
cımlarını ellerinde taşımaya devam ederek bu 
medeniyeti (!) yaşatmaya ant içmişler! Zara
rın boyutları ile ise sadece içmiyenler ve içip 
bırakabilenler ilgileniyor. Yardım istemeyen 
y_e kalan gücüyle çalışmayan, kurtarılamaz! 
Uzerinde ve içinde bulunulan bir yerin dağ 
mı ova mı olduğunun anlaşılabilmesi için on
dan uzaklaşılıp karşısından bakılması lazım
dır. Tiryakilere: "koynunda nasıl bir yılan 
beslediğini görmek ve canavarın pençesin
den kurtulmak istiyorsan sigaras1z bir haya
tı den~melisin" d\yoruz . Fakat onlar: 
"YA$! .. iÇ! .. KORKMA. .. ;\CI .. PA'ILICANI KI
RAGI ÇAL:MA:ç;!.. ATIN O~UMT) ARPADAN 
OLSU,\'J! .. IÇMIYENLER OLMIYECEK MI 
SANKI! .. " diyerek tahrik eden felaket arka
daşlarııu ve efelik, centilmenlik ve yardımse
verlik tası~ yan nefislerini dinlemeyi tercih 
ediyorlar. Işin ciddiye tini anlayıp hastaneye 
koşunca da iş işten geçmiş olabiliyor. " Ne 
halleri varsa görsünler" diyemeyiz. Çünkü 

• 
SiGARA 
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onlarla aramızda kopmaz, sarsılmaz, vazge
çilmez bağlar Var. Aynı evde, aynı şehirde 
oturuyor, aynı dünyada yaşıyor, aynı gölden 
su içiyor, aynı havayı tenefüs ediyoruz. Acık
tıkça bir yerlerini kesip yiyerek karınlarını 
doyurma gariplikleri yapmalarına gönlümüz 
razı değildir. Yavaş yavaş da olsa l<endisini 
öldürenleri seyretmek insanlık vicdanı ile ve 
vicdanlı insan olmakla ba~daşmaz. 

Nefsimize hak tanırsak., daha başka alış
kanlıklar edinmemizi önliyecek bütün engel-
..:ri yıkmış oluru.z. Sigara, içki ve kuına.r yapı
şık ikizler gibidir. Ayrı görünseler de ortak 
hareket ederler. Kapısı kilitli olmayan bir me
kan, mekansızların istila ve işgaline uğrar. Bi
ra, diğer bütün içkilerin davetçisi olduğu gi
bi sigara da az bir rüşvet karşılığında herkesi 
içeri alan kötü bir kapıcı gibidir. . 

. Tütün yetiştirmeyi, sigara üretmeyi "lS
TJHDAM", bundan çeşitli şekil ve isimler al
tında aldığı parayı da "KAR" sayan devlet, 
zaten kendisiyle savaş haUnde bulunan in
sanlarımızın ve gönüllü kuruluşlarımızm işi
ni giderek zorlaştırıyor. Oysa sigaramn zarar
lı sonuçlarını ortadan kaldırma1< için kullan
mak zorunda kaldığı bütçe imkanlarını düşe
cek kadar hesap kitap yapabilmiş olsaydı, bi
lakis çok büyük zararda olduğunu görecekti. 

"Sigara içmek" yüzünden ülkemizin uğra
dığı kayıpları bir derecede anlıyabilmek için 
aşağıdakı tabloya bir ~öz atalun: 

Nüfus oranlarını dıkkate alarak, yukarıda
ki rakamları 5 ile çarparsak ülkemizin, 100 ile 
çarparsak tüm dünyanın uğradığı zararları 
buluruz. Bu istatistiki bilgileri kısaca şöyle 
özetlemek mümkündür: 

Son 5 yılda sigara yüzünden çıkan yangın
larda 555 va tandaşımız hayatını kaybetmiş, 
235 milyon mark değerinde maddi zararımız 
olmuştur. 
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Bu süre içinde dünyanın kayıpları ise 55 

bin 500 insan ve 23 milyar 500 milyon mark 
değerinde bir servettir. 

Yoğun bir şe.kilde ku llanı ldığı için yokmuş 
gibi gizlenen SiGARA ile insan ve doğa ara
sında to~suz - tüfeksiz sürüp giden, ilan 
edilmedigi için banşı da h iç olmıyacak bir 
savaşın faturası elbet bu kadar değildir. Se
bebi belirlenemeyenlerle yanlış .çj eğ rlendiri
lenlerin ve ''OT, ORMAN VE ÇO P YANGIN
LARI" l) ın en önemli çıkış ned e nlerinin d e 
adresi SlGARA'dır. Şehirlere, akaryakıt ve si
lah depolarına sirayet ederek, büyü k felaket
lere dönüştüğünü çok gördüğümüz bu tür 
yangınların Türkiye ve dünya boyutları dü-

TABLO: 1 

Yıllar Toplam Sıgaradan Sigaradan 
Yangın Çıkan Yangm Çıkan Yangın 

Sayısı Sayısı ların Oranı 

1991 6730 1830 % 27.20 

1992 9393 3491 % 37.17 . 

1993 10233 4362 % 42.64 

1994 9273 3980 % 42.92 

11QQI:\ Q~Qn ':l~':l':l oı, -:ı.~ 7n 

Ortalama 
TOPLAM 45.019 17.296 % 37.72 

şünüldüğünde bunl a rı önemsemiyecek tek 
bir akı l sahibi bu lunmaz elbette. 
Kısaca "H ER iKİ YANGl NDAN BiRtSi 

Nİ Ç1K1Ş NEDENİ SİGARADIR" d esek, 
um?!-rım yanlış lı k yapmış olmayız. 

Oyleyse, ş iddet-i zu hu rundan gizlennüş, 
bilinmez meşhur olan, insanlık ve çevre düş
manı s igaraya karşı sürekli ve etkili örgün ve 
yaygm eğitim uygulamakla birlik te, yasal dü
zenfem eler d e ya pcırak topyekü n bir savaş 
başlatmanın za n1anı çoktan gelm iş ve geç
mekted ir. Kamuoyunun bu p rogram ve u y
g ulam alara yeterin ce hazır bulund uğu nu 
söylem ek mümkündür. Böyle bir savaşta ba
şa rı, herşeye rağmen tiryakilerin ikna edilme
lerine, is tekli olma larına ve sigara ile mika
delcde aktif rol almala rına bağlı olacaktır. 

Zevklerini ( !) ta tmin edetken bilmed en 
başlattıkları yangınlan söndürmek amacıyl a 
g ünd e 50, yılda 15 binden fazla it fa i olaya 

m üdahale eden bir teşkila tın mensubu olarak 
tiryakilere biraz sitem etmek istiyor ve yap
tıklarının neye malolduğunu düşünüp anla
maları için özellikle onlara d iyorum ki: 

l. Artık sigarnnın problemlerinizi çözme
diğiJu, bilakis kend isinin en öneınli derd iniz 
olduğunu gördünüz. Say1Imayacak kadar çok 
zara rı ise yalnız s izi değil, herkesi ve tü m 
dünyayt ilgflendiriyor. O halde sizi engelle
mek istiyenleri "-Size ne! ... " diye terslemiye
ceksiniz değil mi? 

2. Temiz sulan bulandırıp kirle terek içme
yi tercih eden ve başkalannı da buna mecbur 
ed en zorbalara benziyorsunuz. Sizce demok
rasi kendi tercihlerinizi başka larına dayatm ak 
mıdır? 

Sigaradan Çıkan Yangınlarda Sigaradan Çıkan 

Yangınlara düşeu Toplam Zarar Yangınlarda Maddi 
Ölü Sayısı (Maık) Zara r (Mark) 

15 

15 25.836.954 7.027.765 

23 32.085.976 11.554.657 

33 23.783.976 10.141.107 

17 32.971.050 . t l.Z91.l11 

?? ın ~ı:\ 4()<) .d.00~ ~.Ci4 

110 125.023.455 47.018.000 

3. Geçim d erdinin ağırlığından beViniz bü
küld ü . Fakat yine de sadece tekel zamların ı 
protesto e tmiyorsu nu z. Geliriniz yetmed iği, 
borçtan hiç kurtulamadığınız halde zevkinizi 
(!) çocu klarınızın rızkından keserek sürd ür
müş olmuyor m usu n uz? Bu yaptığın ız, hak
s ızlık, bencillik ve zulüm değil mi ? 

4. Zamanın azl ığından yakınıp du rurken, 
sigara almak, yakmak ve içmek için her gün 
ne kadar boşa za.man harcadığınızın hesabmı 
yaptın ız mı hiç? fnsan savaştn nöbet tutan as
ker, akıp gid en su, yClğınuru nı.ı döküp gide
cek ulan bulu t, yoldan geçen yolcu, üç gün
lük misq.fir, o tellerin gelip giden müşteri leri 
gibidir. Om ür sermayemiz az ve kıymetlidir. 
Tehlike anında yükte hafif pahada ağır eşya
larımız ı kurtarmaya baktığınuz gibi, kısacık 
hayatımızda ebediye ti kazan maya ça lışma
mız, lüzümsuz ve zararlı işl erle oyala nıp va
kit kaybetmememiz gerekmez mi? 



5. Sigarayı içip bitirinceye kadar bir eliniz 
tuJsaktır. Dumanım çekerken de konuşmaya 
ara vermek zorundasınız. Her sigarayı 6'şa r 
dakikada içseniz, her gyn mesaiden bir saat 
çalıyorsunuz demektfr. Işe girerken patrona 
bunu söylediniz mi? Çalışmadığınız zaman 
için de para almış olmuyor musunuz? Korun
maya çalışhğınız haramı siz başka ne zan
nediyorsunuz? 

6. Kapalı alanlarda sigara iç tiğinizde, baş
kalarının sigara içmeme kararını tanımıyarak 
herkesi dumaııa boğı.tyorsunuz. Bu yaptığım ?. 
insanların hakkını çiğnemek, onlara saygısız
lık etmek değil mi? 

7. "-Ben sigaraya tutsak oldum. Bari baş
kalan yanmasın" demek insanlık iktizası iken 
herkese zorla sigara ikram etmf.?k cömertlik 
nü oluyor? Siz gerçekten cömert birisimisi
niz, yoksa felaketinize ortak mı arıyor sunuz? 

8. Yoğun araç trafiğini durdura rak diğer 
sürücülerden sigara veya ateş is teyecek kadar 
sorumsuzluk örneği gösterebiliyorsanız, zin
cirleme kazalara dönüşebilecek bu davranışı
nızla sizi basit bir dilenci ıni, yoksa çılgın bir 
trafik canavar mı saymak lazım? 

9. Çalıştığınız, gezip dolaştığınız, yiyip iç 
tiğiniz her yer izmarit ve sigara külü ile dolu 
Bunların yiyip1 içtiklerinize ka rış tığı da olu
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bir malı hor kullanmak emanete hiyanetlik 
değil midir? Duman bacası etten yapılmış 
başka bir yer gördünüz mü? A lemin akıllısı 
siz misiniz? 

14. Sigaranu\ zararlarını anlatan binlerce 
yazı, makale, kitap ve broşür var. "Bu benim 
derdimdir" diyerek kaç tanesini dikkatle oku
dunuz? Bunlar sizi hiç mi ilgilendirmiyor? 
Çokluğu ile öğündüğünüz aklını zı hiç yor
madan mezara mı götüreceksiniz? 

15. Kazancının bir kısmını hergün bilerek 
. ve istiyerek ateşte ya.kan, sonr<ı da geçim 
derdinden şikayet eden adam sizce sopa-

1 lık değil mi? Siz ona benziyor musunuz? 
6. Birisi aranmadığı, hiç su çu olmadığt 
1alde, kendiliğinden zindana girse, sonra 

)ı 
da (kurtarmasınlar diye) kapısını içer-

. 

'f\ deı. 1 kilitleyip anahtarını saklasa sizce 
( bu insan ınerhan~ete layık mıdır? 

el 7. Sigara içmemiş yada içip bırakmış 
() olsaydınız, şimdiye kadar biriktirdiğiniz 

~ 
siga~a paraları ile nelere sahip olaoilir 

· diniz? 
7.) ~ 18. Sizin sözüne önem verip tutma-

[} l/ ya özen gösterdiğiniz birisi var mı 
? '/, '. bu dünyada? Hem yolunuzu kendi
~ .. ;r' niz tayin edemiyor, hayati kararlarını-

? ' zı kendiniz a lamıyor ffm unuz? 
19. Siz hem itfaiyeci, hem tiryaki iseniz, yor. Eşiniz, tuvalet, masa, cam kenar

larında unuttuğunuz yarısı yan
mış sigara ve küllerin izi topla
makla görevli temizlik işçiniz 

' ? 

bir eliyle yangın çıkartıp biraz 
~-.,:;~_,... sonra diğer elindeki suyla ken

-..::::~!:!~!!!!~~· ~~ di ya ngınmı söndürmeye ko
şan ve bunu hep yapan acaip ve ga
rip bir adamın dünyamn başka nere

lerind e yaşadığını ara ş tırdınız 

mı. -10. Bunca okuduğunuz, bu 
makamlara yükseldiğiniz halde, sokaklar
da içtiğiniz sigaraların izmaritini ne yapıyor
sunuz bakalım? Hepimizin büyük bir hanesi 
olan şehrimizi siz temiz tutmazsanız, yetkili
lerin kime ne söylemeye hakkı olacak? Uy
garca yaşamak için daha ne bekliyorsunuz? 
Sigara içbğiniz halde hala titiz ve temiz bir 
adam mısınız siz? 

11. Ağzınız içmeyenlerin dayanamayacağı 
şekilde sigara kokı.ıyor. Eşiniz bu11a katlan
mak zorunda mı? Hoşlanılmayan kokunun 
sevgi ve ya kınlığı olumsuz şekilde etkilediği
ni görmüyor musunuz? 

12. Zevk için Rorna'yı yakan NERON'la 
yine zevk (!) için kendini yavaş yavaş yakan 
insanların ruh hali arasında sizce benzerlik 
yok mu? 

13. Vücut binanızı çarşı ve pazardan aldı
ğınız cihaz ve P.aı:çalan monte ~derek siz. l'~Ü 
kurdunuz? Sahıbı olmayıp gen vereceğınız 
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- ? 
J:ı mı. . " . 

20 . "ALLAH DiYEN AGIZA SI
GARA YAKIŞMAZ" sözünü hakika ts iz ve 
öneınsiz mi buluyor sunuz? 

Ey Tiryaki! Size, haklı ve mantıklı cevap 
vereıniyeceğiniz daha pek çok soru sorabilir
dim. Ancak kastım küstürüp, kıstmp rencide 
etmek değil. Belki damarınıza dokundurarak 
kendi irad eniz le asü bizi mutlu ed ecek o 
büyük kararı vermenize bir derecede yardım
cı olmaktır. 

HAYDiı: ... ç EVREMizi vE pQNYAMrz~ 
YARI IHTIMALLE, FAKAT sızı VE BIZI 
MUTLAKA YAKAN, CEBİMİZDE, ELİMİZ
DE VE AÇZIMIZp A TAŞIDIGIMIZ YANGIN 
KAYNAGINI BiR DAHA YAKMAMAK 
ÜZERE SÖNDÜRELİM, ARTIK! .. 

HAYDİ!.. . HAYDİ! ... LÜTFEN! ... 
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Yeni ''KAMU BiNALARININ 
KORUNMASI HAKKINDA • • • 

YONETMELIK'' 
. .Salim VURAL 
Istanbul-Itfaiye Müdür Yardımcısı 

Miadını dolduran, soru ve ihtiyaçlara cevap ver
meyen eski "Devlet Tarafından Kullanılan Binala
rın Korunması Hakkındaki 13.08.1966 tarihli" Yö

netmelik Yürürlükten kaldırılarak; 
4. Kasım 1995 tarih ve 22453 ~ayılı Resmi Gazete 

de yayınlanan yeni uKAMU BiNALARININ YAN
GINDAN KORUNMASI HAKKINDA YONET

MELİK"yürürlüğe girdi. 

l.Maddede Yönetmeliğin Amacı: 
"Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından 

kullanılan binaların yangınlara karşı ko
runınası için yangın öncesinde ve esnasın
da alınacak tedbirleri, can ve mal kaybının 
en aza indirilmesi konusunda yapılacak iş 
ve işlemler ile görevlileri belirlemek" ola-
rak tarif dilmiştir. . 

7 kısım ve 120 maddeden meydana gelen 
Yönetmelik yangın ve güvenlik konusunda 
değişen ve gelişen durun1a göre görevli ve 
sorumluların zihinlerinde oluşan birçok te
reddüd ve soruya açık cevaplar getirmiştir. 

Yönetmeliğe göre kamu kurum ve kuru
luşlarında Yangın ve Güvenlik hizm etlerinin 
mahallin itfaiye birimi ile irtibatlandmlması 
önemli bir yeniliktir. Bu ilişki ve irtibat 9, 13, 
15,16, 17, 18, 22, 23, 54, 91 ve 105 nci madde
lerde açıkça belirtilmektedir. Şimdi bu mad
deleri biraz açıklayalım; 

Bi11aların çatı güvenliği için yapılması ve 
yapılmaması gereken işler 9. maddede belir
tilmiştir. 

Genel olarak çatı altı ağaçtan yapılmış ol
duğundan yangm riski yüksektir. Bu nedenle 
çok zorunlu hallerde bu mekanlara ısıtma, 
soğutma ve klima gibi elektrikli cihazların 
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yerleştirilmesi durumlarında mahalli itfaiye 
teşkila tının izni alınarak elektrik tesisah çeki
lebilecektir. 

Herhangi bir yangın durumunda, 13 ncü 
maddeye göre: 

"Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak ba
kımından, kamu binalarının ana girişi ve 
civarrnda, itfaiye araçlarmm rahatlıkla ya
naşmasına yönelik "Park Yasağı" ihdas edi
lir ve bu husus trafik levha ve işar~tler~yle 
gösterilir." Bu levhal~nn üzerinde: "ITFA~YE 
ARAÇLARININ MUDAHALE ALANIDIR. 
PARK YAPILMAZ" yazılması uygundur. 

15,16 ve 17 nci maddelere göre itfaiye ve 
diğer kamu görevlileri, yangın halinde olaya 
müdahale eden yetkili itfaiye amirinin emri
ne girer ve can ve mal güvenliğini korumaya 
yönelik olara~ vereceği kararları aynen yeri
ne getirirler. Jtfaiye ekiplerinin görevlerini 
yerine getirmesini güçleştirecek davranışlar
da bulunamazlar ve yangın söndürmed e kul
lanılacak malzem eleri görev harici tutamaz
lar. 

"Bütün kamu binalannda itfaiye teşkila
tının telefonunu -110- bildiren uyarı levha
ları bulunmalıdır" (madde 18). 

Binadaki en büyük mülki amir, yangın gü-
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verlliği, itfaiyeye yardım ve yasaklarla ilgili 
hususların uygulanmasından birinci derece
de sorumludur (madde 22). 

"Kamu binalarının betonarme, kagir ve 
çelik konstruksiyon şeklinde yapılması, kat 
sayısı; kat alanı, çatı özelliği ve bölı~eleri 
gibi özellikleri kapsayan projesinin Istaı1-
bul Büyükşehir Belediye .~aşkanlığı. Y~N
GINDAN KORUNMA YONETMELIGl'ne 
~ygunluğunun belirlenmesi ve projelerin 
itfaiye Müdürlüğüne onaylatılması gerek
mektedir "(madde 23). 

"Kamu binalarının durumlarına göre bir, 
iki ve üç ayda bir olarak boru ve baca te
mizlikleri itfaiye teşkilatına yaptırılır. An
cak, bu. konuda itfaiye teşkilatından aldığı 
iziu1e ve Belediye Encümeninin belirttiği 
fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren 
özel firmalar varsa temizlik onlara da yap
tırılabilir" (madde 54). Yangın mikt~rmm 
fazlalığı ve eleman azlığı ned eniyle Istan
bul' da boru ve baca temizleme görevi yukarı
da belirtilen şartlarla özel baca temizlem.e şir
ketlerine devredilmiştir. Mevzuat nedeniyle 
şirketlere ödeme yapamadıklarından yakına
rak bu görevi hakkıyla yerine getiremeyen 
yetkili amirler bu madde ile raha tlığa kavuş
muş olmalıdır. 

Yönerge hazırlanması : . 
91. maddeye göre; "Mahallin itfaiye Teş

kilatının görüşü alınarak, binadaki perso
neli ve yangın güvenlik önlemlerini, bina 
içindeki birimlerin birbirleriyle ve itfaiye 
ile organizasyonunu kapsayan bir yönerge 
hazırlanır. Yönergede bu yönetmelikte yer 
alan hususlardan ya11gına müdahale ekiple
rinin miktarı, isim ve görevleri, nöbet cetve
li tanzimi ve nöbetçilerin uyması gereken 
esaslar, aletlerin kullanma usulleri, eğitim, 
ilk yardım, periyodik bakım hususları ağır
b klı olarak düzenlenir." 

"Kurumlarda oluşturulan ekiplerin per
soneli; binaların yangından korunması, 
yangının söndürülmesi, can. ve mal kurtar
ma ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile 
işbirliği ve organizasyonun sağlanması ko
nulannda; gerekirse itfaiye teşkilatından 
yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar 
ile bilgi ve becerileri arttınlır." denmekte
dir.(Madde 105) 

Kendi elemanlarını ve özel sektör ve ka-
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mu kuruluşlarının yangın v:e güvenlik ele
manlarım yetiştirmek üze~e Ist~nbul ?.ü~k
şepir .~elediye Başkanlığı I_TFAlYE Ml[Ql!R
LUGU, Bahçelievle11 d e ITFAJYE EGITIM 
MERKEZi" ni kurmuştur. Eğitim talebeden 
kurumların bu isteklerini Müdürlüğümüze 
yazı ile bildirmeleri halinde Eğitim Merkezi
mizce, eğitim ihtiyaç ve talepleri bir plan 
dahilinde karşılanabilmektedir. 

Yönetmeliğin Geçici Hükümler bölümü
nün 1 nci maddesine göre : Kamu Binaları
nın Yangından Korunması Yönetmeliğinin 
yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş 
binalar, kullamın amacı değişikliği, esaslı 
onarıma tabi tutulma gibi durumlarda bu 
yönetmelikteki esaslara uygun hale getiri
lir. Bunlar umuma açık kullanımdaki bina~ 
lardan ise yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl 
içinde gerekli değerlendirme yapılarak yan
gın güvenliği tedbirlerinin alınması sağ
lamr. Yönetmeliğin uygulama imkanının 
bulunmadlğl hallerde, binanın kullanım 
amacı değiştirilir." 

Kamu binalarının bu Yönetmeliğe uygun 
hale getirilmesi _için yapılan ek veya tadilat 
projelerinin de, Itfaiye Müdürlüğünce onay
lanması gerekmektedir. 

Kamu kurumlarını yangın güvenliği 
bakımmdan Denetim Yetkisine sahip olanlar 
hakkındaki 114 ncü maddesinde her n e 
kadar İtfaiye Yetkililerine yer verilmeme~te 
ise de Bakanlar Kurulunca kabul edilen "IT
FAİYE TEŞKİLLERİNİN KURULUŞ, GÖREV 
EGİTİM VE DENETİM ESASLARINA DAİR 
YÖNETMELİK" in 4 ncü maddesinin 4 ncü 
bendine göre : "Umuma açık'' yerlerin denet
leme yetkisi ve sorumluluğu itfaiye Müdür
lüğüne verilm.iş olup 10 Mayıs 1996 tarihin
den itibaren bu denetimlere fiilen başlanmış
tır. Kamu kurumlarının da denetim kap
sa~nda tutulacağı gayet tabüdir. 

Itfaiye teşkilatı ve mevzuatı yönünden 
değerlenclir~rek kısaca tanıtmaya çalıştığımız 
"KAMU BlNALARINI YANGINDA N 
KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" 
önemli bir boşluğu doldurmuştur. Dikkat ve 
titizlikle uygulanması halinde ülkemizd e 
daha az yangın, dolayısı ile daha az can ve 
mal kaybımız olacağına inanmak istiyoruz. 
Temennimiz budur ve gayretimiz bunun 
içindir. Milletimize hayırlı olmasını dileriz 
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9517477 Sayılı "KAMP BtNALf.\.RININ Y~NGINDAN 
KORUNMASI iLE iLGiLi YONETMELIK" ile 1992 

Tarihli "İSTAI'S"BUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞ~ANLIGI Yt\.NGINDAN KORUNMA 

Y O NETMELI G 1" nin karşılaştırılması 
. ALTAYJlRUÇ 

KiMYA YUK. MUH. 
İTFAİYE DENETİM AMİRİ 

K amu binalaruun yangından korunması 
ile ilgili 13.8.1966 tarih ve 6/6851 sayılı 

yönetmelik l1ükümlerinin günümüzde yet~r
siz oldlJğu görülerek bunun yerine içinde Is
tanbul i tfaiye Müdürlüğünün görüşünün bu-
1 und uğu 95/7477 sayılı yeni yönetmelik 
4.11.199'5 tarih ve 22453 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yeni yönetmelik maddelerini incelediği
mizde genel olarak 1992 tarihli Yangından 
Korunma Yönetmeliğinin maddeleri ıle uy
gunluk sağlandığı a nlaşılmaktadır. Bu uy
gunluk denetim sırasmdaki . ııxgulaınalarımı
zı kolaylaştırmaktır. Ancak ıl<i y:önetmelik 
arasında farklılık gösteren birkaç husus üze
rinde durulmasıncfa ger k vardır. 

Kamu binaları yeni yönetmeliğinde: "Yük
sek bina kat sayısı 71 den fazla olan bina
dır". 1992 tarihli Yangındau Korunma Yönet
meliğinde i e Yüksek bina: "yüksekliği 10 
katı veya 30 metreyi geçen konut, işyeri, bü
ro veya benzeri binaları kapsar" şeklinde ta
rif edilm ktedir. 

Yüksek bina kapsamına giren binalard a 
alınacak yangın güvenlik önfemlerinin diğer 
binalardal<i öruemlere göre büyük farklılıklar 
göstermektedir. Bu nedenle her iki yönetme
Ilk arasındaki farklı tariflerin aynı olması ko
nusunda gerekli düzenleme yapılmalıdır. 

Yeni yönetmeli8;in 44. maadcsinin(a)fık
rasında : "Girış katı hariç 20 dairenin 

faydalandığı binalarda veya zemin hariç 5 
veya daha çok katlı lojmanlarda yangın 
mer.dive.ni yapılmalıdır". 19~~ tarihli yöne~
melıkte ıse: "10 veya daha yuksek katlı bı
nalarda yangın merdiveni yapılması isten
mektedir". Her iki yönetmelikte farklı kat 
sayısı beli.d enmesi uygulamada zorluklar ge
tirecektir. Orneğin: Aynı bölgede ve birbirıne 
çok yakın olan 7 ka ta scı hip ve daire sayısı 
20'den az olan iki binadan birisi kamuya ai t 
lojman, diğeri ise özel şahıslara ait konut olsa, 
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binalara yangın merdiveni konusunda iki ay
rı yönetmelif< hükmü uygulanacaktır. Sonuç 
olarak lojman olarak kulfanılan binaya yan
gın merdıveni yaptırılırken diğer binaya yap-
tırılmayaca~tır. . . · . . . .. 

Buro bınaları ıle ılgıh olarak yenı r,onet
melikte: "Bodrum ve zemin dahıl kat

ların toplam alanı 600 metrekareden büyük 
ise, kat sayısı ne olursa olsun yangın merdi
veni yapılmalıdır" denilrektedir. 1992 tarih
li yönetmelikte: "600 m dışında zemin ile 
beraber 4 katı aşan binalarda" yangın merdi.
veni zorunluluğu2bulunmaktadır. Büro bina
larında sadece m ye bağlı kalınmamalı, kat 
sınırlaması getiril~elidir. Kat alanı az olup 
toplam aJanı 600 m yi geçmeyen, ancak kat 
sayısı 10 katı geçen birçok büro binası mev
cüttur. 

Yeni yönetmelikte: "Topluma açık olarak 
kullanılan okul, hastane gibi yerlerin 2 den 
fazla katı varsa yangın merdiveni yap1lınah
dır1 1992 tarihli yönetmelikte ise: Topluma 
açık yerlerin tek kattan ibaret olmaları halin
de mutlaka ikinci çıkış kapıları bıdunması ge
rekmektedir. 

Yeni Kamu Yönetmeliğinin 91. maddesin
de: "yangın yönergesi hazırlanırken bölge 
itfaiye kuruluşunun görüşü alınmalıdır", 
denilmekte ve bu doğrultuda kamu birimle
rinden gelen yazılar. Denetim Amirliği elc
man lannca tetkik edilerek rapor düzenlen
mektedir. 

Yeni yönetmeliğin 114. maddesinde J:?i
naların denetleyecek kişiler arasında It

faiye yetkililerinin adı geçmemesine rağmen 
bu görev Ba1$anlar Kurulunca kabul eôilen 
1985 tarihli itfaiye Teşkillerinin Kurulu~, 
Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Daır 
):'önetmelik 'in 4.maddesinin 4.bendine göre 
itfaiye Müdürlüğü elemanlarına verilm,iştır. 

Son olarak lçişleri Bakanlığının Il Sivil 
Savunma Müdürlüklerine verdiği yazılı 
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emir ile bakanlığa bağlı binaların içinde itfa
iye görevlisinin bulunacağı lıeyet ile d enet
lenmesi ve bakanlık tarafından hazırlanan 
formların düzenlenerek bakanlığa gönderil
mesi istenmiş tir. Ancak hazırlanmış denetim 
form örneğinin incelenmesinde formun yeni 
çıkan yönetmeliğin tüm maddelerini kapsa
madığı ve bu sekilde yapılacak d enetixrun ek
sik olacağı açıkça görtilınektedir. Formlar yö
ne tmelik hükümlerinin tamamını kapsamalı
dır. Aym şek.ild e diğer Bakanlıklara ait tüµı 
binaların da Il Sivil Savunma Müdürlüğü, It
faiye Müdürlüğü ve Bakanlığa bağlı birimle
rin iyi bir organizasyonu ile periyodik olarak 
denetlenmesı sağlanmahdır. Günümüze ka
dar yapılan denetimler periyodik olmayıp bi
rimlerae görevli elemanların oluşturduğu 
heyetler tarafmdan değil bireysel olar~k ya
pılmaktaxdı. Ancak Sivil Savunnıa ve itfaiye 
Müdürluklerine ayrı ayrı ve ortak denetım 
yetkisi veri lmesi bir çelişkidir ve uygulamada 
bir takım sıkmtı ve problemleri de beraberin
de getirmektedir. Qenetim yetkisinin 
doğrudan ve yanlızca Itfaiye Müdürlüğüne 
bırakılmasının daha uygun olacağ: ortadır. 

Kamu binaları yem yönetmeliğinin 100. 
ınaddesinde: "Kamu binalarında bulundu
rulacak yangın malzemesi İçişleri Bakanb
ğınca belirlenir" denilmektedir. Bu konuda 
Bakanlığın .yayınladığı 2 adet liste bulunmak-

tim. 
Tinerciler tarafından çıkarıldığı söylenen yan

gın zamanında ve yerinde bir müdahale ile he
men yambaşında bulunan üç katlı tamamen ah
şap metruk bir binaya sirayet ettirilmeden sön
dürülebilinmişti. Mahalle sakinleri o yand aki 
ahşap binada, bu metruk görünüşe rağmen, en 
az yüz kişinin ikamet ettiğini, ifade ettiler. Ina
namadım ve müdüriyetten video kamerayı ge
tirterek içeriye girip çekim yaptırdım. Gerçekten 
her odada en az 5, bazı odalarda 10 - 15 kişi ba
lık istifi kalıyordu. Cam yok çerçeve yok, ahşap 
duvarlar üzerine tamamen kontrolsuz, her .türlü 
teknik hesaptan yoksun olarak çekilmiş kablola
ra 1000- 2000 Watlık rezistanslı ocaklar takılmış, 
LPG tüpleri ile yemeklerin pişirildiği, suların ısı
tıldığı dehşetli bir manzarayla karşılaştım. O 
gün yaptığım video çekim bantı da elimde. 
Doğu ve Güneydoğu' dan, Azerbeycan ve 
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tadır. 

Bakanlık, Müşteşarlık, Müstakil Başkan
.. lık, Genel Müdürlük, I-Iüküme.~ Kona

ğı, Universite, Hastane, Huzurevi, Oğrenci 
~.a yıs ı 200' d en faz la okul, Yur t, Fa5rika, 
Onemli Tesisler ile Umuma açık binalardaki 
temin edilecek malzerneler hakkında EK-1 lis
tesi b unlar dışında kalan kamu binalarında 
ise EK-2 listesı ilgili birimlere gönderilmiştir. 
EK-1 listesinde 47 adet, EK-2 listesinde ise 37 
çeşit değişik malzeme belirlenmiştir. 

L is teler incelendiğinde. bugünün Türki
ye' sinde profesyonel itfaiye Teşkilatla

rında dahi bulımmayan veya bu lunsa da hi 
çok nadir olarak kullanabilen bazı malzeme
lerin yazılı olduğu görülmektedir. Bu malze
menin profesyo~1el elemanı olmayan veya sa
dece kısa süreli Itfaiye eğitimi alınış az sayıda 
elemanı olan veya bu özellikte hiçbir elemanı 
bulunmayan binalarda kullanılması imkan
sızdır. Maddi değeri çok fazla olan bu malze
melerin sadece depolarda durarak çürümeye 
terkedilmesi devlet için maddi kayıp olaca1<
tır. Bu nedenle listelerin, bina tiplerine, bü
yüklüklerine, kullanım amacma, profesyonel 
veya kısa süreli itfaiye eğitimi almış eleman
larının olup olmadığına bakı.larak tekrar 
düzenlenmesi malzeme israfııu önleyecektir. 

En iyi yangın önlemi aşırıya kaçmadan ve 
gerekli olan malzeme ile yapılacak önlemdir. 

Bengaldeş'ten gelenler kendi ifadelerine göre, bu 
haliyle oda başına 5 -10 milyon TL. ödüyor ve 8 
aydır bu şartlarda burada kalıyorlardı. Birgün 
önceki yangın yanda değil de bu bin.ada çıksay
dı ve buradakileri uykuda yakalasaydı, ne olur
du? Böyle bir binada tabanda başlıyan bir yan
gın 5 dakika içirsinde çatıdan çıkacağına göre1 50 
kişinin hayahıu kaybetrnesi hiçden bile olmazdı. 
He~ zaman şanslar böyle yaver gitrneyebilir. 

lstanbul'da yüzlerce evin bu durumda oldu
ğu şüphesizdir. Geçen günlerde Beyoğlu'nda çö
ken ınetruk, hatta mühürlenmiş ve iskana kapa~ 
tılmış iki binanın altından da iki ceset çıkardığı
mızı, üç kişiyi d e beton yığınları altından sağ 
olarak kurtardığımızı da hatırlatıyorum. Bir 
Devlet Politikası ile buna gerçekçi bir çözüm bu
lunamazsa yüzlerce insanın bir yangında hayatı
nı kaybettikten sonra döği.inmenin hiçbir faydası 
olrrlaya,cağı muhakkaktır. 

Bir itfaiye Müdürü olarak bu kabil ahşap ve 
metruk binaların yangın güvenliğini sağlayama
ya~ını.ızı ve bu binaların bu haliyle çevre sakin
lermi tehdit etnıeye devam ettiğini ifade etmek 
isterim. Saygı ve hürmetlerimle!. .. 
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Orhan AKYILDIZ 
İtfaiy~ Eğitim Merkezi Amiri 

İŞLEJMELEJlDE· ~ YA.NGIN 
GUVENLIK EGITIMI 

Yanabilecek malzemenin kullanıldığı her 
yerde, her zaman yangın ihtimali mevcuttur. 
Binaları ve içlerinde J<ullarulan malzemeleri 
yanmayan veya yangına dirençli malzeme
ô.en oluşturmak hemen hemen iınkansJz ol
duğu için, işletmelerin yönetimine düşen 
yangın riskini asgariye indirmek ve yangın 
çıkması halinde efe ka y1pları rr)lnimum sevi
yede tutmak önemlidir. Bu jse Işletmelerdeki 
msanlann, yönetimde olanlardan vasıfsız iş
çilere kadar, Y.angınla ilgili yeterli bilgiye sa
hip olma ları ıle mümkündür. 
Yangın güvenlik yönetimindeki en önemli 

faktör; çalışanların, yangın güvenlik önlem
lerine nayet etmeleri ve bir yangın çıkn.1ası 
halinde nasıl hareket etmeleri ve ne yapma
ları gerekti~ini tam olarak bilmeleridir. Yan
gın sıkça ofüşan bir şey olmadığı için, insan
la r baş1arma gelmedıği müddetçe yangın 
hakkıııda düşuı1emezlcr ve anlatılan şeyler 
muallakta kalabilir, bunu aşmanın yolu ise 
insanların olaym vahametini anlama larını 
sağlamak için periyodik olarak yangın tatbi
kat)an yapılmalıdır. 

Işletmelerde xapllacak yangın güvenli_k 
eğitimlerinde dıkl<at edilmesi gereken hu
suslar ise sırasıyla aşağıdaki gibiairler; 

1- Sorumluluk ve motivasyon 
çı. Yangın Güvenlik Müdürü 
lşletm.enin yöneticisi çalı~~ınların, ziyaret

çilerin ve işletmenin çevresınde yaşa:xan in
sanların emniyetindeıı. sorumludur. Bu so
rumluluk tabiı ki yangın güvenliğini de içer
mektedir ve bu sorumluluğu yerine getıre
cek bir yetkilin in atanması birinci şarttır. 
Yangın güvenliğinden sorumlu olan perso
nelin tel< işi yangm güvenlik organizasyonu 
olmayabilir. Ama atanacak personel mutlaka 
yönetim kadrosundan biri olmalı ki daha et
kili ve verimli çalışabilsin. 

Fakat bir yangın güvenlik müdürünün 
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a tanmış olması yöneticiyi sorumluluktan 
kurtarmaz sadece ona yardımcı olur. Yangın 
güvenlik müdürünün görevi işletme için bir 
yangın planı hazırlamak ve hazırlananın bu 
plaıu uygulamak, gerekli eğitim programla
rmı hazırlamak ve eğitimlerı yapmaktır. Yan
gın güvenlik müdüni bu eğitımleri kendi ve
remeyebilir fakat eğitimi verebilecek kişileri 
bulabilmeli ve eğitimi kimin alacağına karar 
verebilmelidir. 

b. Yangın güvenliği için eğitim ve öğretim 
Yangın güvenlik eğitiminin amacı şirket

teki emniyet bilincim yükseltmek, emniyet 
standardını yüksek tutmak ve insanlara yan
gın olu~tuğunda doğru hareket e.tincyi öğ
retmektir. Eğitim, çalişanların kaçiiş yoJlanm 
kullanmasını, aıa·rm verme yöntemlerini, 
söndürücülerin kullanılmasını, binadaki 
yangın güvenlik tcsisatır\ın tanıtılmasını ve 
ôenetlenmesi için gerekli bilgileri, kurtarma 
ve yangına müdanale şekillerini kapsamalı
dır. Eğıtim, personelin hareket kafüliyetini 
arttırır ve yangın anında uygun olmayan ha
reketlerle zaman kaybedilmesini önler. Eği
tim, yönetmelikleri, yangın anındaki harel<et 
tarzını teorik ve tatbiki olarak göstermeli ve 
eğitim çalışanların işlerinin özelliklerine gö
re verilmelıdir. 

Eğitim esnasında çalışma mahallerindeki 
otomatik söndürme sistemleri ve alarm s.is
teınleri gibi yangın güvenlik tesisa tlarının ta
nıhlmasına ve iyice anlaşılmasına önem ve
rilmelidir. Aynca yeni alınacak personelin 
acilen eğitime tabi tutulmaları gerektiği unu
tulmamalıdır. 

Çalışma mahallindeki kolay tutuşabilen 
maddeler tanınması ve yangın sebebi olabi
lecek kaynakların belirlenmesi muhtemel bir 
yangını önleyebilir. Problemlerin çözülme
sinde tercih edilen yöntem problem daha 
oluşmadan çözmektir. Yangın önlemede, ter-
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cih edflmesi gereken yangın başlangıç sebep~ 
!erini kontrof altında tutarak yangının başla
masına engel olmaktır. 

c. Etkih bir eğitim isin motivasyon · 
Etkili bir eğitımi saglamak için; eğitilenle

rin o konudak.i eğitirnın bir ihtiyaç olduğuna 
ikna edilmeleriy1e mümkün olur. Eğitimin; 
çalış tıkları yer, yaptıkları iş ve kendı evleri
nin yangın güv nliği için gerekli olduğunu 
görmek zorundadırlar. Çalışanl ar, ya ngın 
güvenliğinin şirketin amaçlarından biri ve 
planlanan çalışmaların emniy t standartları
nı geliştirmek oldµğundan haberdar olınalı-
dırfar. · 

Eğer çalışanlar yangın güvenliği için g -
rekli hareketleri her hang? bir zorunluluk ol-· 
maksızın yapmaya başlarlarsa eği timin ba3a
rıl1 olduğunu ve çalışanların motive oldugu
nu düşünebiliriz. 

d. Eğitilecek kişilerin belirlemnesi 
Yangın güvenlik müdürü çalışanlardan 

hangilerinin genel eğitime ve hangilerinin 
ise ezel eğitime tabi tutulması gerektığini be
lirlemelidir. Şurası bir gerçektır ki çalışanla
rın tamamının genel bir yangın güvenlik eği
timin.den geçmesi mecburidir. Fakat yangın 
anında özel görev alacak bazı personel gö
revlerin gereI<tirdiği özellikte bir eğitime tabi 
tutulmalıdırla r. 

Bir kaç örnek venneıniz gerekirse; 
*Diğer personele yardımcı olacak perso

nel 
*Bir yangın esnasında ek görev alacak 

olanlar 
*Tehlikeli malzemelerle çahşaı1lar 
*Ya ngrn müdahale grubunun üyesi olan-

lar 
*Şirket güvenliğinden sorumlu olanlar. 
e. Eğitim programının hazırlanması 
Eğitıme başlamadan önce bir eğitim prog-

ramı hazırlanmalıdır. Eğitim programının 
içer\ği aşağıdaki gibi sırafcmabilır; 

*Işletmedeki yangın risklerini tanıtıcı bir 
çalışma 

*Çalışanların büyük gruplar halinde kur
sa alınmaları 

*Risk araştırmalarıyla belirlenen ri skli 
bölgelerde çalışan küçük gru.eların eğitimleri 

"'Yenileme ve geliştirme egitimlerınin za
man aralıklarının belirlenmesi ve program
lanması 

f. E~tim programının değerlendirilmesi 
Yapilan yangın güvenlik eğitiminin başarı 

derecesini b elirlemek ve dana sonra yapıl-
. ması planlanan e&itimlerin verimliliğini ar
tırmak için bir degerlendirme şarttır. Eğitim 
programlarının başarılı olup olmadığını an
lamak içiı1 aşağıda sıralanan işler yapıla bilir; 
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*Eğitim.den önce ve sonraki kaza ve olay
ların karşılaştırılması 

*Çalışanların eğitimden sonra ve önceki 
davranışlarının gözetlenmesi 

*Eğitıme katılanların eğitim programı ile 
ilgili görüşlerinin alınması. 

*Egitim programının maliyetinin ve yapı
lan çalışmaların. kaydedilmesi 

Koımya bağh olarak çok çeşitl i eğitim me
totları uygulanabilir. Hangi metodun uygu
lanacağına eğitime katılaı11ardan elde edile
cek bilgilerle eğitim sonucunda ulaşılan sevi-
ye göz cinüne alınarak karar verilebilir. . 

Eğitime katılacak grupla rı ise aşağıdaki 
gibi sıralayabiliriz; 

Küçük Gruplar 
Yangın güvenlik müdürü veya başka bir 

eğitmen tarafından tek kişi veya küçük bir 
grupla (5-6 kişilik)' yapılan kişi el kom1şma
ra r Çok .verimli olur. 

Bµ tür bir eğitim; 
* Iş yeri için özel ve uygun olur · 
* Yangın güvenlik müd ürü ve grup, öğ

renci ve oğretme~1 ilişki sinde değil, ış ortakll
ğı ilişkisindcdirler. 

*Soru ve önerilerle , kuvvetli bir dikkat 
ve iyi bir geri .~esleı~e sağla:, .. .. 

*Yangm guvenlık m ud urunun ulaşılan 
eğitim seviy~ini ve ilav bir ~ğitimin gerek 
ofuf. 9lmadıgını anlamasını sagrar 

Ozel mal1allerdeki yangın risklerinin da
ha iyi anlaşılmasım sağlar. 

Orta GruP.lar 
30-40 kişılik gruplarla yapılan eğitimler

dir. 
*Daha fazla insana ulaşılmasını sağlar 
*Doğru uygulanabilirse iş l etm deki özel 

bir deparhnanm tamamına uygun olabilir 
*Extra eğitim teknikleri kıılfanılabilir 
*Eğitim için harcanan zaman bilinir ve 

kontrol edilebilir 
*Geri besleme karşılıklı münaza ralarla 

sağlanabilir 
Grubun kaç kişiden oluşacağı yapılacak 

eğitim aktivitelerine bağlıdır. Eğer tatbiki bir 
egitim yapılıyorsa dana az sayıda kişiden 
ofuşmalıdır (20' den fazla değil). Konferans 
veya seminer türü aktivi.telcr için bir araya 
geliniyorsa sayı biraz daha arthrılabilir. 

Piger Eğitim Tipleri 
Işletmererin yangın güv nlik eğitimleri 

için.,ilave eği tim metotları kullanılabilir. 
Orneğin; 
*Gösteriler 
*Film, video ve slaytlar 
*Konferanslar 
*Bilgisayar programları 
* Afışler 
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KiMYEVi MADDELERiN 
DEPOLANMASI 

Turgut ÇIRGAOGLU 
Kimya Mühendisi 

Yanıcı Parlayıcı Kimyevi Depolar Md.Yrd. 

İsta nbul ilimize yurt içeris ind en ve yurt 
d ı şından bir ço k kimyevi m add giriş i ol
makta veya bumda üretilerek sanayi kuru
l u şlnnnca mamul m addele r h aline ge tiril
m ektedi r. 

Gerek hammadde gerekse m am u l nrndde 
ha lind ki yanıcı , yakıcı, parlayıcı, hoğucıı 1 
toks it, korozif (aşındırıcı) ve zararl ı yada 
gaz h alindeki kimyevi rnaddclcrin depolan
malnrı ve taşmmaları esnasınd;ı halk sağlığı 

ve çevre sağlığı a çısından çok ö nemli tedbir
lerin ağlanması gerekmektedir. 

B J diye ekiplerimizce yapılan bjr diz i 
dene tim ve kon trol le rde şehrimizde Lehlike li 
kimyevi m addelerle iş tiga l ede n işycrl rinin 
ve d epo nitel iğindeki yerlerin bir çoğunda 
gör v yapanların; kimyevi nı.add lerin özel
likleri nel rd ir? Ne gibi tehlikeler arz etn1ek
tedir? Bir tehlike anında ne tür korunacak
tır? Tehlikenin doğmaması için ne gibi ted
birlerin önceden alması gereklidir. Han gi tip 
kimyevi m addelere karşı n tip söndürücü
ler kullanılacaktır, tehlike anında kişisel ko
runma a le t ve tedbirleri n elerdir? Bun lara 
da ir bilg i sah ibi o lmadıkları görünmüştür. 

Tl.lm bu tedbirlerin sağlana bilmesi için 
meşgul olduğurm.ız kimyevi madd e lerin ön
celikle özelliklerini ve kimliğini çok iyi bil
mem iz ln zım. Bunun sağlannbilme i için d e 
Avrupa d a uyg ulana n ancak ülk mizd e p k 
önemsenmeyen kimyevi m add e ile birlikte 
bu lundurulması nıutlak surette gerekli olan 
o madd enin güvenlik bilgi formu (Safety 
data s heet) okunarak orada yazılı hususla ra 
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r iayel etm ek zoru nlud ur. Bunun harincind 
kimyevi nıaddele r genel o larak kaç sınıftan 
ibcır lli r. Birbiri ri i le ilişkileri nasıldır öğ
reırnıemiz icabed r. 

Kimyevi maddeler Birleşmiş M ill ~tlcrce 
de k, bul edilen İMCO Kl<ıs'a gör ' 9 g ruba 
sın ı fltı ndırılmıştır, gnıp l ar strnsıyl a pa l'l rıyı ı 

m add ·kr, s ı kıştırılmış zeh irli yadcı yanıcı 
gazlar1 yanıcı sı vıla r, yanı cı katılar, oksitleyi
ci veya organik peroksitler, zehirli madd eler 
Radyoaktif maddele r, ko roz if (aş ı nd ırı cı) 

maddele r, zararlı mcıddel er'dir. 

Genellikle aynı grup içerisindeki kimyevi 
maddele r aynı karakteris tik özellik! re sa
hiptirler. Bir a rada dcpolnma yapılabilir. An
cak grııpla r a rasınd a birbirle riy le bağdCl ş

maya n tek başına ulu a l karakt r gösteren 
iki ayrı kimyevi m add e birarad a dcpolan
d ı kln rı taktirde çok tehlikeli şekilde yannıa 
ve patlama yapabilm ktedirler. 

Kimyevi m adde l rin depolandıkları yer
lerinde be lirli Ö7. il ikle re v alınmış fiziki 
tedbirlere ihtiyaç vardır. Alınacak t dbirler 
içerisinde kimyevi m<lddenin önemin göre 
çevre emniyet kuşağı, meskun m ah a ller d1-
şmda bıılıınması , etrafının duvar veya tel 
örgüle rle çevrelenmiş emniye tli ve bekçi ko
rumalı , depolanı.Cl s<lhası d ış e tkenlerden ko
runma amacı ile kapa lı olma lı, su d eposu ve 
seyycır tüple r bu lundurulmahdır. Alınacak 

diğer t dbirler d - tayh şekilde ilgili tü z ükle r
d e ve İt faiye yayınla rında m evcut bulun
maktadır. Tüm İstanbıı l ve ülkemiz insanma 
te hlike iz günler d ileğiyle . 



Beril TAMGAÇ 
Yüksek Mimar 
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Ya!1-gın · . 
Merdıvenlerı 

"İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim 
ve Denetim esasla rına dair Yönetmelik" 28 Razi
ran 1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazetede ya
ymlanarak, 4. madde !a) bendi "Beşten fazla ka tlı 
binala r, umuma açık yerler, fabrika, imalathan.e 
ve diğer iş yerlerinin yangından korunması ve 
acil durum önlemlerinin alınması için inceleme 
ve denetimleri yapmak ve gerekli ö nlemleri al.dır
mak" şckliı1de degişt,irilmiştir. . 

Bugüne kadar lstan bul'da lstanbul Büyük
şen i r Belediyesi Yangındnn. Korunma Yö

nelmeliği'nde, d i ğer şehirlerde ise lmar Yönetme
liklerinde tarifi geçen, yangın merd iveni zorunlu
luğu olan binalarda yangına karşı önlemler aldırı
lırdı. Elbette yangın saaece bu yönetmeliklerde 
önlem a ldırı lması. şart olan binalarda ç ı kacak diye 
bir garanti yok. Oyleyse bütün binlill'da bu tehli
keli düşmana karşı gereken önlemler alrnmalıdır. 

"Yangın" denince akla· gelen ilk şey, can kay
bının olmaması, in anların binadan güvenli bir 
şekilde uzaklaştırılmasıd ır. "Yangına karşı alına
cak önlem" de ilk önce "ynngın m erdiven i" gel
melidir. 

Ülkemizde insanlarımızın yeni yeni di.'ışüıune
ye başladıkları bu kon uda, binayı kullananlar 
ı çindc bulundukları, yaşa dıkları yapıda yangın 
merd iveni olmasın ı isterler. Ancak nasıl kullana
cakkırını ve koruyacaklarını bilmezler. Binayı ya
panlar ise nedense is temezler. Yasal bir zorunlu
luk karşısında mecbur kaldıklarında ise nasıl ya
pılması gerekti ğini bilemezler. Proj üzerine b ir 
yuvarla :K çizilir ve uygulamada bina bittikten 
sonra demirden etrafı aslan kafesi gibi çevrilmiş 
bir şey getirilir, oraya takılır. Allah ı;östermesin, 
bunun insa nları taşıyacağı da şüphelıd ir. Demirci 
öyle uygun görmüştür, öyle yapılmıştı.r. Bunun 
sebebi de bu konuda yeten ncc bilgilendirilmeme
miş, eğitim almam ış olmalarıdır. 

H erhang.i bir merdivene "bu yangın n:ıerdi
venid ır" demek cımaca uygun mudur? 

"Yangın merdiveni şu şekilde, bu öfçüde olacak" 
demel< ise gerçeğe ve mantığa ters düşer. Her bi
na özelliklerine, l<ullanırn amacına ve konumunn 
göre bir diğerinden farklıdır. Dolayısıyl a ycıngın 
anında insanların güvenle tahliyesıni sağlayacak 
ve yangını söndürmek için itfaiye nin müdahale 
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edeceği ınerdiven konumu ve özellikleri açısın
dan her binada farklılıklar gösterecektir. Ancak 
genel prensipler aynıdır. 

Gerektiğınde yangı n merdiveni olarak kulla
ıulacak bir m erdiven nasıl olmalıdır? 

Yangın mer:diveninin konumu: 
Binanın herhangi b ir yerinde oluşabilecek 

yangından ve yangın sirayetinden korunacak şe
kilde konumlandırılmış olmalıdır. 

Bina nı n he r yerinden kolay ulaşılabilmeli, 
yangın anında insanların dumandan zarar gör
meden kaçmalarına imkan verecek mesnfcde ol
malıd ır. 

Her kattan, her maha lden engelsiz bir şekilde, 
aynı kotta ulaşım sağlanmalıd ı r. 

Binada tek kaçış yolu ise gerektiğinde itfaiye 
m erdiveninin yaklaştp kurtarma yapmasına im
kan verecek şekilde diş<ırı ile bağla n tısı olmalıdır. 

Yangın Merdivenin Ozellikleri: 
Taşıyıcı s istemi ve koruyucu duvarları ateşe 

dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. 
Kapı ları panik nnınd a l<olay açılan kendiliğin

den kapanan, duman sızmasına imkan vermeye
cek, ateşe dayanıklılık gösterecek ve ısındığında 
aşın genleşme şekil bozukluğu yaratmayacak 
malzem eden olrocı l ı dır. 

Doğal havalandırma sağlanmalı, mümkün ol
duğunca bina dışına açılan r.üzeyi ve pen ceresi 
olma lıdır. Bu mümküı'I değılse d e çatıya kadar 
çıkmah kaçak dumanın tahlıyesini sağlaya. cak ha
va la ndırma çatıdan veya bacalar ile yapılmalıd ı r. 

Yangın merdivenine dışarıdan duman girme
sini önleyici tedbirler alınmalıdır. Merdiven hole 
veya koridorla rda oluşabilecek dumanın tahliye
sini sağlayacak doğal hava bacaları düzenlenme
lid ir. 

Doğa l aydınlanma sağla nsa da ka ranlıkta 
rah at bir kaçışa iml<an verecek şekilde 

bağımsız güç kaynaklı cıyd mlatma elemanları. 
tesıs edilmelidir. 

-Merdiven içinde kolay yanıcı bfr malzeme 
kullanılmamah, her hangi bır yerle i rtiba tı sağla
yabilecek tesisat, tesisat şaftı veya şaft kapağı ol
mamalıdır. 

Binanın özelliklerine göre ise; binanın konu
mu, kat sayısı, kat alanı , l<ullanım amacı, binada-
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ki insan sayısı, binanın yangın riski ve yangın yü
küne bağlı olarak merdivenin yeri, şekli ~ercken 
genişlik te kapı ve basa mak ö1çüleri degişiklik 
gösterir. Yine binanın yangın yükü ve yans m l'is
K.inç bağlı olarak tahliye ve müdahale sillesine 
göre ku1lanılan malzemelerin a teşe karşı daya
nım süreleri farklılıklar gösterir. 

~
oğu kent merkezlerimizde gerek tarihsel 
kent dokusunun korunması, gerekse imar 

plaı nnın olmayışı ve mevcut imar durumuna 
göre parsellerin minimum ölçülerde, bitişik ni
zam olması bazı binalarda ideal yangın merdi
veni yapılmasma imkan vermemektedir. 

Bunun sonucunda yönetmeliklerde zorunlu 
o lan yerinde ise 1<U llanılaq1ayan yaıı gın 

merdivenleri or taya çıkmaktadır. Ozellikle üç ta
rafı bitişik nizam imar durumu olan dar cepheli 
parsellerde binanın yetersiz olan arka çekme me
safışsine inen veya hına içinde ka lıp dtşarıya çıkışı 
oln1ayan, emn iyet açısından kapılan ki li tli 
tu tulan, önleri kapatılan ardiye vazifesi yapan 

. 

"Yangın merdiveni" niyetine yapılmış merdiven
ler yerine, yangı n yükü ve riski fazla o lmayan 
konı.ıt, büro, pansiyon gibi ku llan ım amaçlı, sınır
lı büyüklükte ve sı nırlı 'katlarda olan bazı binalar
da mecburen yapıl acak olan binanın m er
diveninin gerçek bir yangın merdiveni şeklind e 
yapılması, katlar arasında1d yangın irtibatının da 
kesileceği düşünülürse çok ·da ha güvenli ve 
ekonomik olacaktır. 

BuJeklin uygulanması tercihini itfaiye kont
ro lü n e bina uygu l ayıcılarına, sahıplerin e 
bırakarak, ku llanma sırasında da merdivenin 
bakımı ve gereken şekilde korwmıasııun sağlan
ması hnlinôe is tenilen başa rılı sonuçların elde 
edileceği kanısındayım. · 

Yangına karşı alı nacak önlemler konusu bir 
uzmanlık işidir. Bu konuda eğitim kurum

ları, ilgili meslek kuru l uşları, itfaiye, imar ve siv il 
savunma müdürlükleri işb i rl iği içinde araşt ır
malm yaparak gelişmeleri izlemeli, özellikle ilgili 
meslek mensuplarım eğitmel i, bilgilcndirmclidı r. 

V ANGINOA iLK KULLANILACAK 

BASSAN 
KURU KİMYEVİ TOZLU & KARBONDİOKSİTLİ 

BURSAN BURSA SANAYi iŞLETMELERi A.Ş. 
Merke~ : Lltros Yolu No: 411 34020 Topkapı • IST. 

Tol: (0.212) 61315 27·28 Fax : (0.212) 613 20 09 

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA 

Tol: (0.236) 233 24 91·94 Ftıx : (0.236) 233 24 95 

@]) HURSAN hlr NllVZı\T l"IKRll I' KOKU i IOLL>INU > ıırııluı~chır. 

Yangın Scindürmc Tozu 
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Osman KAPLAN 
Beşiktaş Bölgesi Grup Amiri 

• 
BEŞiKTAŞ 

Cemalettin BUDAK 
Beşiktaş Bölgesi 

Grup Amir Yardımcısı 

Beşiktaş 13ölgc Gru p Arnidiğ i 1970 tarihinde 
Yıld ı z Park ı içerisinde, Yıldız Porselen Fabı:ikas ı 
yanında Itfo iyc Müdürlüğümüzün 9. Grup lslas
yoııu olarak kurulmuştur. Grubumuz Yıld ız Par
kının görünümünü bozmayan, birbirinden ayrı 
büyük1ü, küçüklü binalar toplu lLığundan oltı ş
maktadır. 

Bcşikto ş G rubu konumu itibar ı y l a diğer 
gruplara nazaran çevresi tarihi mirasımız ol a n 
~al , Malta, Çadır Köşkleri ile Yıldız Sarayı, Çı 
rağan Sarayı ile çevri lidir. Grubumu z ls tan 
bul'un her iki yakası olan AJ'\adolu ve Ru meli'y i 
birleş tiren Fatih Su itan Mehmet ve Boğaziçi 
Köprü Yolları ile Bo~aziçi sahil yollarına yakı n 
olduğu ndan, Rum eh ve Anadolu Yakasındaki 
gruplara raha tlıkla muavenet yapabilecek ko
numdadır. 
Grubumı..ız mın tı kası, Beşiktaş Belediyesi, ~iş

li Belediyesi, Kağı thaJ'\e Belediyesi ve Bcyoglı..ı 
Belediyesinin bir "kısmını kapsamaktadır. Bölge
miz özellikle yangın riskinin çok o lduğu, Levent 
O to Sanaxii, c;elil<tepe, Scyrantcpc böfgelerimiz
le Zincirlıkuyu, \,..even t, Etiler, Maslak istikame
tindeki Yüksek lş Merkezleri, Alış, Veriş Mcr-
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kezleri, Yüksek Ot ller ile Beşiktaş, Ortaköy, Ar
navutköy, Kuruçeşme, Bebek gibi sahil şeritim iz
deki semtlerimizde tarihi ahşap binalar, Köşkler 
ve Ya l ılarımızın çokluğu itfaiye olc:ıyla rı riskinin 
bol o lduğu bölgeleriınizdir. Bu ta rih i ycrlcşirn 
yerlerinin yollarının dar olnınsı itfaiye araçla rı
mızın yangın mahalline ula~masını engellemesi, 
bu mahalle vuku bulunan ıtfaiye olaylara zor
luklar ~ıkarn).aktadır. 

6eş ı ktaş Ttfaiye Bölgesi mınlıkas ı dahilinin 
Sanayii, Ticaret ve Turizm Merkezi olınası gün
düz nüfusunun çok hareketli, trafiğin çok yoğun 
olduğu bölgemizdir. 

Grup binamız tek istasyon ol up, müfrezesi 
yoktur. Grubumuz dahi linde yıldtl 700 - 800 ci
varında ilfa i olaylar olup, her yı l arlmaktadu. 

Grubumuz birbirinaen bağımsız binalar top
lu luğundan oluşmnkta olLı p, dahilinde çny ocagı, 
kapalı araç garajı, mescit, grup ;ımir od ası, ekip
başı odası, santral, yemekhane, yazıhane, berber
hane ve sendika odamızla toplam 77. personel, 8 
yangıncı araç, 5 motopomp, 2 jeneratö r a raç
lamnızla, 3 vnrd iya 24/48 olarak günün 24 saa ti 
halkı mızın hizmetindeyiz. 
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KARBONDiOKSiT GAZIYLA 
OTOMATİK SÖNDÜRME DONANIMLARI 
Dr. Akil Süheyl BECAN 

Karbondioksit (Cü2) doğa l ortamda, orta
lama olarak hacrnin. yüzde üçü oranında yer 
alır. C02 ayn ı zamanda insan ve hayvan nıe
tabolizmasının doğal ürünüdür. Cü2...renksiz1 

kokusuz, havaya göre ıoğunluğu 1,5 olan (l 
m3 Cüz. takriben 2 kg agırlığmda) bir gazd ır. 

30 "c sıca klıktcı ve a tnıosferli k basınçta, 1 
kg Cü2 0,560 ın3 gaz verir. Havaya kanş tığı 
zanıan nefes almayı güçleştirir, hatta boğu1-
maya bile neden olabilir. 

Korunacak malzemelerin yanma için ~e
rekli oksijeni kendileri üretmeleri (örnegin 
selüloz nitratları), sodyum, potasyum, mag
nezyum, titanyum, zirkonyum giOi tepki ve
ren madenler ve hidrojen. bileşimli metallerin 
bulunduğu ortamlarda karbondioksitli sön
dürme sistemleri fayda sağlamama.ktadn:. 

Buna karşılık: kağıt, odun, kumaş, trans
formatörler, elekb·ik kesicileri, elektronik ci
hazlar, benzinle çalışan makinalar, yanıcı katı 
cisimlerin yangınlarında söndürücü etkisi 
vardır. 

Gaz karbonik, karbonik anidrid veya ka tı 
halde iken karbonik kar ad1 verilen Cüz, gaz 
halinde iken havadaki oksijenin yerini alarak 
ve soğutma yan etkisiyle sbndürülür. 

C04 ile söndürme dör t türde ycıpıl abil
mektedir. Birincisi: mekanın gazla tamamen 
doldurulm.ası; ikincisi: söndürülecek rnalze
melerin buh .. ınduğu kısnıeıı böl~esel olarak 
gazla etki altma afinması; üçiinciısü: hortum 
vasıtasıyla söndürme; dördüncüsü: sabit ku
ru boru ve hareketli gaz depolama sistemleri 
ile söndürınedir. Mekanın gazla tamaınen 
doldurulması sisteminde, sabit olarak bir 
mekanda depolanan gazın bornlarla korun
ması istenen mekana getirilıtıesi ve dağıtıcı 
ağ ı.zlar vasıtasıyla püskürtülmesi esasına da
yanır. Bu sistem daha çok depolarda trans
formatör binalarında, elektronik donanım 
korunmasında, v.s. kullanılmcıktadtr. İkinci 
tür, bölgesel korumada ise, belli yerde işlen'\ 
gören maddel~rin, nıakinalann tercih edilen 
bir sistemdir. ürneğin çok büyük hacırrılı bir 
mekanda, kolay yanıcı niteliği olan malze
n.1eJerin veya ışlemlerin yapıldığı üretim 
merkezlerinde yangın başlangıcında bölgesel 
olarak makinaya, işlenı merl<ezine &_az püs
kürtülmesi tercih edilmektedir. (örnegin, alu-
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minyum ile işlem yapılan fabrikalarda, maki
naların korµnmasında bu sistem yeğ tutul
maktadır). Uçüııcü sistemde, bir yerde depo
lana.n gazlar hortumlu bir tesisa ta bağlan
makta ve gereken bölgeye söndürme ameli
yesi uygulanmaktadır. Sabit borulama dona
nımının işlevsel sorun çıkaraca$ı veya iste
nen her yere ulaşmasının g__ereginden fa zla 
karışık çözümler gerektirecegi hallerde tercih 
edilmektedir. Dördüncü sistem ise, bir çok 
yerde gazla söndürme gereksiniminin olabi
leceği aurumlarda, ayrı ayrı sabit gaz depo
lanması istenmiyorsa, bu gazların depolan
ması için gerekli mekanların çıkaracağı mi
mari çözüm zorlukları, giderek mali külfet 
nedeniyle tercih edilen bir sistemdir. Dör
düncü sis temde, karbondioksit tüplerinin 
hareket imkanının olması, gerekli yerlerde 
sabit boru tesisatının yer arması yeterlidir. 
Nerede ihtiyaç olursa, oraya gaz götürül
mekte, tesisata bağland1ktan sonra, meka11111 
tamamı veya bir bölgesi gazla söndürme et .. 
kisi altına alınmaktadır. 

Sistem seçiminde ~yvela risklerin incelen
mesi gerekmektedir. ürneğini yangının . aynı 
zamanda birçok bölgede başlaması ihtimali 
olan h<'lllerde, sadece bir bölgede veya me
kanda yangın başlangıcı olacakmış gibi dü
şünülerek gaz depolanması tehlikeli sonuçlar 
doğurabilir. 

Patlama tehlikesinin bulunduğu mekan
larda otomabk söndürme risklidir. Çünkü 
pa ti ama ile birlikte tesisa tın zarar görmesi 
mümkündür. 

Karbondioksit gazıyla otomatik söndür
me tesisatının kullanılacağı sistemlerin ince
leneceği bu yazımızda, söndürme donanımı
nın ayrmtısımı girmeden önce, çok önemli 
bir konı.ıya, insan sağlığına değinmek istiyo
ruz çünkü, malın mıllı servetm konınınası 
önemlidir, lakin insan sağlığı daha önemlidir. 

Karbondioksit gazının l5ir mekanı tama
men etkisi altına alması durumunda içerde 
bulunan kişilerin boğulmaması için gaz bo
şalmadan önce insanların dışarı çıkmasını 
sağlamak için sis temin gecikmeyle devreye 
girmesinj öngörmek gerel<ir. 
AY!ıca, C02 yayılması atmosferdeki hava 
buharmın yoğunlaşmasına neden oldu-



ğundan, ortam görünürlülüğü azalaca
gından insanların çıkış yollarını bulmala
rınt zorlaştırır. 

ünlemler sadece korunacak mekanda de
ğil, gazın depolandığı kısımlarda da (ani ve 
oekfemed en olaylara karş.ı a l ınmalıdır. Bu 
bakımdan, otonı.a tik gazh söndürme tesisa tı
nın uygulanacağı yerlerd aşağıd a belirtilen 
ikaz levhalarının mutlaka yer a lması gerek
mektedir: 

O tomatik C0 2 korumalı mekanlarda, ka-
pıların iç ve dış yüzüne: 

"YANGIN ALARMI VEYA C02 BO
ŞALMASI DURUMUNDA MEKANI 
HEMEN TERKEDIN" 
ibaresi konmalıdır. 
Kapının dışına konması tavsiye edilen 

ikaz levhası: 
"K~RBONDİOKSİT GAZI BOŞAL
DIGINDA MEKAN TAMAMEN HA
VAL~NDIRILMADAN İÇERİ GİR
MEYiN" 
Karbondioksit gazının ile kur:nanda ile 

boşaltılabileceği m ekanda veya mekanlarda 
aşağ.ıd.aki yazmın bulunması gerekir: 

°DiKKAT ! 
BU KUMANDANIN KULLANILMA
SI KARBONDİOKSİT GAZININ DE
PODA BO,ŞA.LMA~INA SEBEP OLA
ÇAKTIR. IÇI~DE iNSAN OLMADl
GINDAN EMiN OLUN." 
Korunaca k mekanlara veya gazın d epo

landığı mekanlara girecek olan herkes bu ko
nularaa bilinçlendirilmelidir. 

Sistem konusunda bilgilendirilmemiş kişi
ler kimyasal depoya girecek ise bir kapatma 
donanımı bulundw·u lmalıdır. Ancak işlemler 
sırasında sürekli olarak müdahale gerekece
ğinden, dolayı elinde acil müdahale için do-
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naıum bulunan (taşınabilir veya yan taşına
bilir yangın söndürme cihazları) bir veya bir 
kaç '- yangın gözcüsü" hazır vaziyette bekle
melidir. Sis tem konusunda bilgilendirilme
miş kişilerin bu mekanlara sokulması müm
kündür ama sabit bir olay karmaşık hale ge
tirilmiş v~ fazladan insanlar gereksiz yere i ş-
gal edilmış olur. . 

Tavsiyemiz: Bilgilendirilm i ş, eğitimden 
geçıTIİŞ insanların adıg çen mekanlara gir
mesinin sağl anmasıd tr. 

Bütün uyarı levha larına rağmen, karbon
dioksitli sön.dünne tesisatın kurulduğu me
kanda insanların tehlikeye maruz kalma ihti
mali düşük olsa bile, nıi.ımkündür. Daima en 
kötü durum p,öz öııüne alınarak tedbir alın
ması gerektjginden dolayı, içerde tehlikeye 
maruz kalabilecek ins?1nların kolayca kurta
rılmast için gerekli önlemler mimari tasarım 
sırasuıda ele alınmalıdır. 

Gaz boşalacak olan mekanda ikaz veril
melidir. Bu ikaz sadece sesle yapılmak duru
munda değildir. Gürültü sevıyesinin yüksek 
olduğu ortamlarda, ikaz (alarm) görsel ola
rak da verilmelidir; çünkü gürültü seviyesi 
yüksek olan ortamda kulak1ıkl a çalışan in
sanların, hatta duyma yetisi azalmış kişi lerin 
de bu tertibattan faydalanmaları gerektiği 
unutulmamalıdır. 

Bütün çalışanlara ve otomatik karbondi
oksitli söndürme tesisa tı olan mekana gire
cek, orada çalışacak olanlara, yüksek basınç 
veya alçak basıı1ç altında çalışan sis temlerde, 
gaz boşalması sırasında gözlerinin, kulakla
rının zarar görebileceği, fia tta gaz boşalması 
sırasındaki yüksek hız dolayısıyla dengeleri
nin bozulup yer düşebi lecekleri, kuru buz 
halind ki gazın temasıyla yüzde, elde ~oğuk 
ısırması olabileceği tek tek açıklamnalıdır. 
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Nuri AYDIN 
Pers. ve Yazı işi. Amiri 
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YARALININ OYKUSU 

Yangın yerinde karşı l aştığımız yaralıların 
ya bilinci yerindedir veya aeğildir. Bilinci 
yerinde olanların kendisinden veya ç vresin
ackil rdcn şu 5 soruya cevap verınesı istenir: 

1. Olay nasıl oldu"? 
2. Nered e oldu? 
3. N e zarruın oJdu? 
4. Neresi y:ara landı? 
5. Ne yapıldı? 
Yaralanma be lirtileri Y" kırık veya çıkık 

ş klinde kendişini gösterir. 
KIRIK BELIRTILERI 
A. Yaralanma (travmaya) ait belirtiler: 
a. Ağrı Kırık yerinde kendiliğinden hisse

dilen kol bacağı hissettirerek 
b. Kırık yerinde şişlik (kan toplam.ası he-

matom) buh.uı.ması · 
c. Ekimoz (morarma) kanamanın dokulara 

sızıı-ıa emilimi ile görülür. 
B. Kırığa özgü belirtiler: 
l. Gözlem: CAçık yara, kırık ucu görülmesi 

şekil bozukluğu) 
a) Kırık yerind açıl anma (Angulasyon) 
b) Kırık keınikl rın üs t üste bınmesi (kısa

lık yapar) 
c) Kol ve bacak d öner(dönük vaziyettedir) 
2) Elle Muayene: Kırık düşünül n kol ve 

bacak ilk önce elbise üzerinden bakılır. Eğer 
kıtırlı ve anormal hareket şekil bozukluğu ve
Y.a kırığı düşündüren diğer belirtiler varsa ilk 
önce sağlam kol ve bac<ığı soyularnk hasta 
çıplak muayene edilir. Ayrıca kırık bölgesinde 
nabız kontrolü yapılır. 

3) Anormal Hareket : Hareke t olmaması 
gerek en uzun cisminde hare ket olması 

4) Kıbrtı(Kripitasyon) : Kırıklı yer oynatı
lınca kırık kemik ucları sürtünerel< kıtırtı sesi 
verir. 

C. Genel Muayene: 
Kırıkla berabe r komşu olan organ yaralan

mal~rı yönü~~en solıınum d <?la.şım sistemleri 
beyın, omurılık, damarla r, sınırler, karın ve 
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göğüs içi organlara ait yaralanmalar v ' delin
mel er kontrol edilir. 

KIRIKLARDA İLK YARDIM 
1. Kırığı tesbit ederek ağrı ~ok kırık ucla rın 

har kctJcriyle ola n cilt, organ, damar, sinir 
yaralanması önlenir. 

2. Kınklı kolay taşınır. 
3. Asıl tedavi nazırlıkları kolay gerçekleş ti-

rilir. 
KIR~KTA İLK YARDIMIN ÖZELLİK
LERi 
1. Solunum ve kalp çalışması durmuş ve 

durmak üzere ise, ill< bnc yapay solunum, 
kalp masajı yapılır. 

2. Kanama ve şok varsa kan durdurulur. 
Kmk tcsbiti yapılıp şok tedavisi (bacaklar yu
karı kaldmlıp, ısıtılırak) yapılır. 

3. Açık kmk pansumaı1la kapatılır. Dışcırı 
çıkan kemik parçası varsa etrafı temiz pan u
manla desteklen erek sarılır. Dışarıda görülen 
kemik içeri itilmez veya ufak pcırca çekilip çı
karılmaz. 

4. Damar, sinir, cilt d ahil yumuşak doku 
parçalanma ve yara l anmalarına ve kırığın da
ha çok pcırçalanmasma neden olmaması için 
gereksiz manipulasyonlar (anormal hareket 
ve araştırma amacı ifc) yapılmaz. 

5. Kırık kaza yerinde at llenir. Kınlan ke
miğin komşu el<lernleri çtkık o lan e klemin 
kom ı:;u kemik leri ha rekets iz durum a 
getirilerek tcsbit edilmelidir. Bunun fayda ları; 

a. Tesbit edilnıcd n hareket ettirilirse kırık 
uçları etkisi ile d a ha fazlcı yumuşak doku 
yaralanır. Omur ile damar, sinir, organ, kol ve 
bacakta kapalı kırıkla cil t açılcırak açık kırık 
gelişir. 

b. Tesbitle periost ve kırık ucundan kalkan 
ağrı uyandıncı d ürti.iler ortadan kalkar. 

c. Ağrı ve hareketin kontrolü ile şok ve yağ 
embolisi görülme oranı azalabilir. 

d. Has taneye taşınma ve röntgen e gid ip 
gelmede raha t eder. 
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YANGIN SÖNDÜRME DOLAP 
CİHAZ ve MALZEMELERi LTD. ŞTt. 
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Telefon: 
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Teki on O\~ l::?l ::?S:i -14 117 hı\' il(! Ilı 2J.~ 35 <ı!J Tl)Rk. I) 1 

1 -.ılırı kıı: Atxt ı lpd;~ı C'ad. C'aımı Stı!..ak No: 1' H.ı) r.ıınpa~.ı IS r 
Tckıım: O ( ' 12J fı l ~ \8 61 1 (IRKI) I· 

D~ptı : l'cı~cıııhcp.11,111 <':ıd 1ıl.lll'I 11.uı No ~C>f'~ k.:ır,ıllh IS 1 

Fax: 

11•--!'L •• • cuu.ı ımza : -

TSEKBELGE 

NO: ı 

34110

~697 1 1.08.14.0::J 

İtfaiye 110 Dergisine Abone olmak İstiyorµm. Yıllık ~Çone ~edelini 
(1 .500.000 Ti) VAKIFLAR BANKASI FA'flH ŞUBESi iTFAiYE 
VAKFI 2018231 nolu hesabına yatırdım. itfaiye Dergisinin 
adıma postalanmasını rica ederim. 

NOT: Lütfen İstek formuyla birlikte banka dekontlarının asıl 
nüshalarını adresimize gönderiniz. 
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En~in OTMAN 
Fatıh Grup Amir Yrd. 

Teıniz hava cihazları ve 
sağlığıınız açısından önemi 

•• 
O nceki sayılanmızda önem ve ö-

zellikleri açısından incel nmiş ol
masına rağmen itfaiyecilerin sağhğı açı
sından çok büyük bir öneme h a iz Olrnası 
nedeni yle böyle .t>ir incelem yı'lpmayı 
g r k li gördün'\. Oncelikle in sandaki so
runum Sistemini tanJmam i Z g r km kte
dir. En basit şekli j] vücudu dolaşan ka
nın oksijen yönü n d n zenginleşmesini 
ve buna karşılık kc rbondioksit yönün
den fakirleşm sini sağlayan sistem solu
num s is temi v yapılan işlemeci solu
nı.ım denir. Bu işl m soluk alma il soluk 
borusu (trakca), bronş, bronşioller vası
tası ile alveoller kadcır uzam r. Akciğer
lerde 0 2=C02 alışverişi a lveoller saye
sinde oluşur ve bütün vücuda kanda bıı 
l~n~n ~ıemoglobinl~ taşınır. Solunum ye
tışkın m sanlarda bır dakikada 15-20 ço
cuklardcı 20-25 arasında de~işir. n el 
ha tl arı ile belirtmeye ça lış lıgın1ız olu
num sistemi insem hayatı için çok önem
lidir. Zira insan açlığa ve susuzluğa çok 
u z un süre d ayan abilm s ine rağmen ok
sijensizli~e sad c 6 d akika dayanır. 

B eyın d okusu oksijene aşırı ihtiyaç 
gösteren bir dokudur. Bütün vü

cudun ihtiyacı olan 02 miktarını %22'si
ni beyilı.de tutar. Djmağ oksij n i azaldığı 
a nd a fonksiyon l vazı feler boz ulmaya 
başlar. Oksijensizlik d evam ederse haya
ti önem arz ed en m erkezler felce uğrar. 
Bunların semptomlarını baş dönmesini, 

40 

göz kararması, i şitm w bozu~luğu, ~ıkınt1, 
l<orktı ve nefes darlıgı şeklmde goz lem 
lem ek mümkündür. Aynca yap1lan ince
l m le rde bilhassa korku ve ne f s darlı
ğımn oluşumu kcındaki karbotıdioksit 
k~rnsantrasy.o nı.1~1a. bağl~nıntştır. Kanda
kı k~rbandiok~~d ın çogalması (hyper
c~pnı >. v oks lJcn aza lması tansixonu 
yul< Itır. Ve kalp atışlarında aritmık bir 
durum oluşturur. Ka ndaki Asit-alkali 
dengesi bozulur. Kan şekeri yü kse lir, 
göz bebekleri genjşler bir süre sonra rcf
feksler kalmaz. Mağdura bu aşamada 
müdahale edilmezse ölümle sonuçlanır. 
Yangın ortamında ki zehirli gazları ya
nan rnadd e cinslerine göre sınıflandırır
sak; 
Ahşap, kağıt vs. Kauçuk, plastik Yan. 

Yün ve ipek türü yangınlar. 
Karbonmonoksit (CO) Karbondioksit 

Karbonrnon oksi t 
Formald hit (H2C) Hidroklorik a-

sit (H CL) Anı.oıı.yak (NH~) 
Formik asit (HCOOH) Hldrojen siya

nür (HCN) H idrojen Siyanür 
Metil a lkol (CH30H) A zot Oks itle r 

(N02 NıO) Kükürtdioksit 
Aset tk a s i t( C H 3COOH) Kükürtlü 

Hidrojen(H2S) 

H epsinin ortak özelliği olarak kar
b o nmonoksiti görmekteyiz. C O 

aslen bir kan zehiridir. ve kanın hemog
lobini ile birleşerek Karboksjhemoglobın 
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haline geUr. Ve hücrelere 0 2 taşımasınt 
durdurur. CO'nun bfrleşmc oranı 1/6 o
ranında olursa hafif belirtiler, 1 /3 ora
n~.nda olursa oldukça şiddetli belirtiler 
gosterir. 2/3 Oranında olursa ölüm kaçı
nılmaz olur. Bir örnek oluşturması açı
sından % 0.7 CO miktanndaki h avada 
istir~~ı.~.t halir~de .b~lunan bir kişi 5 saa t
t~, yuruyen bır kışı 2.5 saatte, çalışan bir 
kışı ise 40 dakikada ölür. Bu örnek ayrı
ca çok yoğun CO bulunan ortamlarda 
çalışmak zoruıı.d a bul una n itfaiyecileri 
v~ haya~~ t~hlikele~~ıü ?ize göstermekte
dır. Tabn kı teneffı.ts cıhazmın önemini 
d e. 

N ormal insanda solunum dakikada 
.. yaklaşık 5 litre havayı h a rekete 

geçırır. Bu d a yaklaşık saatte 300 litre ha
vanın üst solunum yollarından geçmesi 
demektir. Havada oksijenlenmeye işti
rak eden gazlardan başka havayı kirleti
ci bir çol< yabanct madde de bulunur 
(Partikül~r şekilde). Akciğer bu parça
cıkların bır kısmını temizfeyebilir. Bun
lardan çapı l O pm (metrenın milyonda 
biri) olanlar burunda, 5-0.5 pm olanlar 
soluk borusu ve bronş mukozasında, 3-
0.3 pm ve daha küçükle ri a lveoller içine 
kadar gider ve o~adan atılırlar. Bu ~o&al 
savuı;..m~ mekanızmasıdır. Bu partıkul
l e r buyuk k en tlerde ınetreki.ıpte 100 
rng'a kadar çıkmaktadır. Ve vücut bun-
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larla baş edem ez duruma 
gelir. Yan~ın ortamında 
metreküp e düşen parti
kül oranının çok daha 
yoğun olduğunu düşü
necek olursak temiz hava 
cihazı kulla nmayan bir 
i tfa iyecinin sağlıklı bir 
ha~at sürmesini düşün
mek h aya l olur e lbette. 
Bu tehlikeler bu kadarla 
da kalmamaktad ır. Yük
sek h a rar tin solunum 
sistemine etkisine d e kı
saca değinecek o lursak 
durumun v hameti. göz
lenecektir sanırım. Tn an 
120 0C'd eki havayı 15 da
k ika 140-150 uc d eki ha
vaxı 5 dakika 177-180 
oc d e ki havayı ancak 1 
dakika tenefftis ed ebi lir. 
Bunun sonucunda ölüm 
sözkonusu olur ki yangın 
yerindeki ı s ın ın 500 

oc;,' ı~in ü s tünd olduğu bilinmektedir. 
Butun bu olumsu z şartların itfaiyecilere 
nasıl _za rar ve r bileceğini d e görmemiz 
gerekır. 

Pnom okoniozis: Tozlu akciğer h as
ta lı ğı 
Bronşektazi: Bronşların aşırı dere 

genişlemesi . (Yabancı cisjııılcrle.) 
Bronşiyol astım: Nefes darlığı n öbet

leri. 
Amfizem: Oksije.nlenme bozukluğu. 
Pnomonı: Akcığcr dokus unun il 

bhabı. 

B u hastalıkları daha da çoğaltmak 
mün'lkündür. Bı.ınları detaylı in

celemek başka bir inceleme konusl.ı oluş
turur. Evet küçük dolaşıma bağlı olan 
akciğerler bir solunum devresi suresince 
organizm ada var o lan tüm kan d ebisinin 
g çtiği tek organdır. Son derece haya ti 
onem taşıyan bu organID yangın ortam 
larında korunmasmııı bir ve tek etkili 
yolu vardır, bu da temiz hava cihazlarını 
mutlaka kullanılması ve kullanılmasının 
teşvik ve sıkı bir şekilde kontrol dil
m es idir. Ayrıca eğitim semin d e ri 
sayesi~de pers.~nelin bilinçlendi~ilm~s i 
gerekır. Bu go revd s ıralı amırlenn 
konuya h assasiyetl e bakmalarında n 
gc5er. Z ira verim.li 1alışacak insanların 
saglıklı olması gerekJr. 



FİLİPİNLER, 
18 Mart, Manila'da bir discotekte çıkan yangın 

151 gencin ölümüne mal olmuştur. Yetkililer olayla 
i lgilı olarak iki itfaiye görcvlist ve d isco sahiplerini 
suçladılar. Sadece 50 ınuşteri kapasiteli reslaurant ve 
kokteyl salonu olarak ruhsat verilmiş olmasına rağ
men, yangın çıktığında, kulüpte 340 cıvarı ndrı müşte
ri bulunmaktayd ı. Yan tarafa bitişik nizam olarak in
şa edilen biıırı yangm kapısuu kapamış ve arka kapıyı 
gösteren işrıreEler o e o lmadığı ndan personel alevler
acn kaçıp kurtulurken müşteri ler alevlere tutsat düş
müş!_cratr 

~iN 
18 - 23 Şubat, Festiva l kutlamaları esnasında, ha

vai fişek gösterileri 76 kişinin ölümüne, 61 kişi nin ya
ralanımısına ve 3.9 milyon $'!ık hasara neden oldu. 
Ç.hi~~ Daily' nin haberine gör~; F.estival esnasında 
tum ulkede 4540 yangın kayacdılmış olup, bunlardan 
2.25,0 den fazlası hava i fişel<lerden kaynaklanmıştır. 

iSPANYA 
29 Subat; Ç.ırlL'r sderi yapan bir cıtobü~ ilı• bır 

olomobi li n ~arpı~m.ıs ında n ı.on r.ı çık;ııı y.ı ııı.;ı nd.1 
otoyol rıll'v l t>r içinde k.ıldı, 29 ki~i öldü ve 18 kışi de 
y.ıraJ,ı ndı. \ı1acirid ' in l 7Ci mil glineyindP kiiı;iık hır 
kaııaba oli'ln I3ai lL•n ynkıııla rındaki aııayold.1 l>lolıiis 
tm ccsclll'ri çıkrırabflnıck için aci l yrırdını l'kiplcri sa 
b.ıhn kadar çalıştı lar. Otobı ısi.in arka kapısı ,ıçılnnıil · 
dığıııdrııı yolculrı rııı çoğıı ol,ıy yerincll• iıııd.ıt ıınr.ıl,ırı 
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ntarak canfrrdi . Otcıbustc hulu11aıı ı;8 vukudan biri 
lını iç tnnı.ırnı Yahova Ş.ıhi tlcrindcndi . ·/\rrı1,· slınidi
ll'ri dl' ölüler .ır:ısınd,1 olup ı t•sdlNin ço~u t,ınaıı111ı.ı
yıc, k k.ıdrır kiitıi Vill1'111'ill 

ITALYA . ' 
10 Mart, Bologna'da 3 katl ı bir binadaki dairesin

de gazla intahar etmeye teşebbüs eden bir italyan 4 
kişinin ölümüne, pek çok kişinin de yaralanmasına 
sebep oldu. Lakin f<end ısi hayatta kaldı. 

MISIR 
21 Mart, Bir köpek salıibinin hayatını kurtardı. 

Mıs ırl ı bir devle t niemurunun kalp krizi geçirmesi 
üzerine, küpeği bir doktoru getirip sahibini mutlak 
bir ölümden kurtard ı. 

RUSYA 
21 Mart, 'lir Rııs helikopteri Sihirva'da dlişti.ı, 

içl r-;ındl' bulu ı.ın 11 ~ i~i rildu , 
MACARiSTAN 
21 Mart, 80 yaşında bir kadın bir toptancı dük

kanıııda lahana turşusu fıçısma yüzü koyun düşerek 
bofilıldu. 

~PERU 

12 Mart, Toplam 123 mürettebat ve yolcuyla 
Limn'dan havalanan Boeing 737 yolcu uçağı bilin
meyen bir nedenle alev alarnK inişe 5 mil kala düştü, 
kurtulan olmadı. Biı: itfa iye 3efi cesetlerin tamamının 
tanınmayacak şekilde yand.ı.g_!nı s9yledi · 

(FiRE and KESClIB, Nisan 1996'dan) 

YANGINA KARŞI ÖNLEM ALDINIZ MI? .. 

D~ı· ·" 
. ' ' ~ 5 1 ~r.1 r·• ırJ; 

r.:Jı .. J 

6Kg. 
ABC (T) 

....... 

6Kg. 
ABC (S) 

HER.TÜRLÜ YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ VE DOLUM SERVİSİ 
KURTARIR YANGIN SÖNDÜRME SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. 
MERKEZ: Emek Yemez Mah. Bankalar Cad. Yanıkkapı Sok. No:27 Karaköy 80000 lstanbul 
Tel.:(0212) 255 38 98 - 253 58 11 Fax:(0212) 254 00 12 
FABRiKA: Pendik, Kurtköy Yolu Yayalar Ankara Cad. No:1 lstanbul 
Tel.:(0216) 307 21 33 (3 Hat) - 307 14 14 Fax:(0216) 307 28 26 
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TOPA~ -
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET 
OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMLERİ 

BELGELERiMiZ 
• TSE Belgesi - imalat Yeterlilik Belgesi 
• TSEK Belgesi - imaıot Yeterlilik Beıgesı 

HİZMETLERİMİZ 
• Kuru Kimyevi Tozlu Cihazlar 

(Manometreıı ve Kartuşlu; l Kg-2Kg· 
6Kg-l 2Kg·25Kg-50Kg) 

• Halon l 211 Gazlı Cihazlar 
(Manometreli; l Kg-2Kg-4Kg-6Kg) 
• Foam Köpüklü Cihazlar (50Kg) 
• Karbondioksitli Cihazlar ( l Kg· 

2Kg-3Kg-4Kg·6Kg· l 0Kg-30Kg-45Kg) 
Bilumum Yangın Malzemeleri Satış ı 

(Dolap, Yangın Hortumu, Lans, 
Rakor, Her nevi yangın sınıfını 

söndüren 
kuru kimyevi tozlar, protein ve 

sentetik bazlı yangın söndürme 
köpükleri) 

• TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dolum Bakım Yeterlilik Belgesi 
• TC Ulaştırma Bakanlığı, Deniz Vasıtalarına Sertifika Düzenleme Yetki Belgesi 

• DOLUM • BAKIM • SERVİS • SERTİFİKALANDIRMA İŞLEMLERİYLE H İZMETİNİZDEYİZ 
Morkeı: A to türk Burvarı Çıngıraklı Bo&tan Sok. Moımer İJ Hanı 37/26-27 Alcsoıoy/!STANBUL 

Tel: (02 12) 523 23 23 ı 52 1 46 46 / $25 3? 3? / 523 64 6d ı 52 1 02 69 Fo x: (0212) 53 ı 24 25 
Fa b rika: Do Ou Sonoyt Sltosı 1 4 . BIO\\ No . 20 YenlbOsna/Balmköv/ ISTANBUL 
roı : (02 1 2) 552 56 28 ı 552 65 95 / 55 ı 9d 09 Fox: (021 2) 551 94 09 
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2 3 4 s 6 7 t 2 13 mek için bir yol söylernek~Öfke, Kızgınlık 7. 

!3ir şeyin kendisi-Ba tı Anadolı..ı Köy Yiğid i 8. 
itfaiye araçlarından hirinin adı-(Tersi ) Kısa 
Zaman 9. Kapalı alanlardaki kirli havqyı dı
şarıya vermeye yarayan alct-(Tersi) rpucu 
10. Soy - Güc, Hal, Derman 11. Olayların gi
dişinde olağan d ışına yer vermeyen-uçurt
maktan emll'·(Tcrsi) Radonelemen tinin sim
gesi 12. Bayramdan önceki güı1-(Tersi) Kal-
5imizin bulı.mcfoğu taraf 13. Yüzümüzün hi
zasında parmakları açarak ve sallayarak ya
pılan alay i şareti-Alkolizm, dama r tıkanıklı
gı yada yaşlılıktan ileri gelen zihin bozukl tığı..ı. 
YUKA.RIDAN AŞAGIYA: 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

ıo 

il 

12 

13 

SOLDAN SAGA: 
1. İtfaiyecinin yaı'l$ı.n söndürme dışmdaki temel 
görevle rinden bin-itfaiyec ilerin korunmak için 
5aşlarına giyd ikle ri malzem e 2. Bir sÇ)nd i.jrme 
malzemesi-1çerisine çiçek dikilen kap 3. ltfaixenin 
temel görevlerinden -Bir şeyin ilavesi 4. Uzak-Bi
nek Hayvaı 5. Hayvanlardan kan emerek yaşayan 
asalak b ir böcek-Ağırlık ölçüsü 6. Bir sorw1u çöz-

Dergimizin 5. sayısındaki ödüllü 
bulmacayı çözen ve bizden 1 Yıllık üc
retsiz abone hakkı kazanan okuyucula
rımız. 

Seyfettin ERDEM G.O.S.B/GEBZE 

Mehmet KISAÇ DENİZLİ 

Amil KOÇALAN FATİH/İST 

Yaşar DİLMAÇ YALOVA 

EnginOTMAN BAGLARBAŞI/İST 

Murat ŞEN SARIYER/İST 

Saadet KAZANCI K. MARAŞ 

1. Bir itfaiye grubumuzun adı-Belli, Açık 2. 
Kendisin i ALLAH'a adamış, Ermiş, Evliya
Askerin s1.1 kabı 3. Yaprnklrı rı sapsız çiçekleri 
beyaz veya menekşe renginde o ts u bir kül
tür bi tkis i - Ba şınd an, Tem elinden 4.Çiftçi 
tarlaya tohum .............. -Bir siyasi Partimiz-
Gösteriş, Çalını, Fiyaka 5. Diğerine göre rüt
be kıdemce küçük olan a~ker-M iskette fiske 
vurarak oyna nan oyun-Ilave 6. Bür.\.i lerek 
\:>orı..ı biçiırıi verilmiş kağıt-Tutsak 7. Ovünç, 
lftibar 8. Uzüm ağacı-(Tersi) Telefon kelime
sinin kısaltılması-Yüce 9. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu-Elektrik yüklü olmaya n bir atom 

cisimciğı 10. Rara Kuvvetlerinin kJSaltılnıası -(Ter
si) ilave-Giyecek g ibi şeyl erd e kumaşın veyn 
d erinin içine dikilen ince kat 11. Renksiz sarmısak 
koku lu beyaz bir ıŞı.k vererek yana n hidrokarbon
lu bir gaz 12. Seyrek olmayan -Çok konuşan, 
geveze 13. Yal ı tılmı ş tecril ed ilmiş- An l ama 
yeteneği, anlayış, akıl erdirme. 

Hazırlayan: Ramazan YAHŞİ 

Geçen Sayımızdaki Bulmacanın cevabı 

NOT: Sevgili olzL1yuculanmız. bulmact1ınızı çözüp bize gönderen ilk ı o kişi derg imize ı yıll ık 
ücretsiz abone yapılacaktıı . Ayııca dergimizde ya.> ınlaıtımısıııı istediğiniz fıeı şeyi bize 
gönderin . 1şte adresimiz: İTFAİYE 110 DERGİSİ itfaiye cad . No: 9 Fatih İSTANBUL 
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