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METRUK BİNALAR İSTANBUL'U
TEHDİT EDİYOR

fs trınbul;
kın2

ten her odrırfa en az 5, bazı odrılnrda 10 - 15
kişi balık istifi kalıyordu . Cam yok çerçeve
yok, rıhşrıp duvarlar üzerine tamrıınen kontrolsüz, her tiirlii teknik hesrıptan yoksıın
olrırak çekilmiş krıblolnra 1000- 2000 Wattlık elektrik ocakları bn~lanımş, LPG tüpleri
.ile yemeklerin pişirildigi dehşetli bir mnnzarayln karşılaşnııştık.
- Birgiin önceki yangın yandrıkinde değil
de bu binndn çıksaydı ve buradaki/eri uykuda yakalrısnyrf.1 ne ohırdrı?
- Böyle ahşap bir binada tnbrında başla
ya1L bir yangın 5 dakika içerisinde çatıda1!
çıkacağına göre, 50 kişinin hayatını kaybetmesi hiçrlen bile olmazdı.
Dııruın11 derhal teknik bir heyetle iııcele
terek bir mpor hazırlayıp Valilik Mnknnıma
sunduk ve buna acil bir çözilm bu lunmas ı
ger~ktiğini ifade ettik.
Ts tanbııl 'da çeş itli semtlere dnğı lmış
yüzlerce hatta binlerce evin bu d11ruındrı olduğu ş iiphesizdir. Yine geçtiğimiz günlerde
Beyoğlıı 'nda çöken metruk ve milhiirlenerek
iskana kapatı.lmış iki binamn altmdan dn iki
ceset çıka rrlığtınızı, ı'iç kişiyi de betoıı yığ11ı
lnrı rıltından srığ olnrak kurtardığımızı rfa
hatırlat111rık isterim.
Bu konuda suçlu; Yüksek Anıtlar Kuru-

1293
metropol

alaııı,

12

ınil 

yo11 un ilzerin deki n ilfıısu ile
•
. .
••
binden
Doç., Or. Muh. ıttı.n SO~U.~~GLU frızla gilstanbul ltfaıyc Muduru
r il e 111 eyen cadde ve soknklar, cadde ve sokrık ortalarına gelişigüzel parkedilıniş nmçlnr, itfaiye araçlarına geçit vermeyen şoförler ve yolların kaldıramadığı tmfik yoğımlıığıı ym11nda, yangın güven liği sagla11111an11ş oteller, alış-ve
riş merkezleri, hnıılnr, topl11111n n çık iş yerleri, hntta meskun snhnlarda kncrık olarak depolaıımış yanıcı parlrıyıcı kimyasnl mnddeler vb. gibi sor ıınlrır itfaiyenin en bı'iyilk
hendiknpları ola rnk kn rşı 111 ı zda d ıı rurken,
ş ıı metruk ve ahşrıp binrılnr it/niyecilerin
uykularını kaçırmrıya devam etmektedir.
Geçeıılerde Siileynıaniye, Kayserili Ahmetpaşa sokrık, no 6' da alışçıp ve metruk bir
binadrı ynngın çıkm ıştı . itfa iyemiz olrıyn
rınında ye tişmiş ve organize bir mı'ldalıale
ile, büyük bir şnııs eseri, kısa sil rede yangını
kontrol altıııa almış ve çevreye simyet etmeden söııdürıniiştı'I . "Btiy ı'ik bir şrıns eseri "
diyon1.11ı, zira Sı'iley111a11iye bölgesinde her
zaman yollar bu şekilde rıçık olup da, im kadar kısa sürede yangınn mı'idalırıle etme imkrıı ıı olmayabilir.
Tinerciler trırafından çıkarıldığı söylenen
bu yangın, zamannıda ve yeri ilde bir miidrı
hn le ile he111e11 yanılmşmda bulıı nrın üç krı tlı
tamrı111e11 rıhşap nı etrıık bir biııaya sirayet
ettirilmeden söndürülebilmişti. Mnlıalle snkiıılerinin o yrınıtnki alışrıp binada, bu metrıık görı'iniişe mğ11ıen, çoğu yrıbancı uymklıı , en az yüz kişinin ikrııııet ettiğini ifade
etmeleri ilzerine ıniidiiriyetten v ideo kamerayı getirterek içeriye girip çekim yaptığı
mızda hrıyretler içersiııde kalmıştık. Gerçek-

lu mudur? Belediyeler midir? Mal sahipleri
midir? tnrtzş111rılnrı111 bir tamfrı bırrıkrırrık,
bir Devlet Politikası ile acilen gerçekçi bir
çöz iiın bulıınmrısı şa rttır.

Bir itfaiye Miidiiri/ olarak; böyle ahşap
ve metruk binaların yangıu giivenl-iğini
sağlayanıayağımız1 ve bu biı~aların im
lıaliyle çevre sakiıılerini ve Istanbul'u
telıdit etmeye devanı ettiğini açıkçrı ifnde
etmek isterim.
Znteıı her hafta b.ımlrırııı biri ikisi yan ı
yor veya yakılıyor. Tş işteıı geçmeden, biiyük bir facia ynşnnmndnıı, bı111a gerçekçi bir
çözüm bulsak ne knybederizl ...
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MAHALLE SAKiNLERi TEDiRGiN
istanbul'da; Üsküdar, Bey·

.
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nuda neler yaptı n ı z , neler

ler~eyi, Beykoz, Beyoğl~, Fatih, Doç.,Dr. Muh~ttı~ so~~~C?.GLU yapıı;ayı düşüni.iyoı:~umız?

EY.tip Sultan, Beşiktaş ve Scırıyer
Istanbul Itfaıye Muduru
Fethı TURGUT: Goreve gelgıbi bölgelere d ağılmış binlerce
diğiınil; 27 Mart 1994'ten itiahşa p ve t;ırihi.. bin~.lar mevcuttur..~t~nla.:ııı ~o,ğu n~ctruk
bar~n bu kon'.-1da çalışıyoruz. Be~o*-ıu: nun bi_r kısmı 07
ve harabeye donmuş durumda. Gorun tulerı 'Habıtat II Eylul 1993 tarı h ve 4720 sayı lı Kli)ttır ~e Ta.bıf!t VarhkEtkinlikleri"ne ~v sahi pliği yapmış ve binlerce yabancıyı lamıı Koı-uma Kurulu kararı ile SIT BOLGESI ilan edil·
bağrına basmış Tstanbul'a h ıç ae yakışmıyo r. Evet bu bimişti.
naların bir kısmı tarihi özelliğe sahip olabilir, kazaya veBunun üzerine biz, bölgede geniş çaplı bir tarama yay~ .biı· suikasta ugrama~.ı t~lafi~i imka nsız zararla~· g~tircparak metruk bin<ıl11f·m .bir listesini çık~:d ık .. Yaptığımı.z
bılır. Anca k bunfarın buyuk bır .çoğun luğunun hıçbır tauzun çalışmal ar netıcesınd e Beyoğlu bol~esııı de 450 cırihi özelli ğe sahip olmadığı ve lsta nbul'uınuzun görün- varında metruk binanın bulunduğu, bu bınalann sahiptüsüni.i bozmaktan ve tehdit etmekten öteye bir işe yara· lerinin bir kısnıuıın Amerika'da, bir kı smını n Avrupa'da
madığı 7'den 70'c herkes tarn fındaıı kabul edildiği halde
ikamet ettiği ve bir kısmının da öldüğü tcsbit edilıniştir.
nedense bir çözüm üretil~miyor.
. Beyoğlu Be~e?~yes~ bün~esin.de iyi statik bilen 3 ad.~~
Yıllardan ben bı.ı ka bı! bınaların çoğu, ya yakı ld ı, ya
~nşaa t ınuhendısı ı le bır statık burusu olu~turarak "Maıh
da gerçek sa hipl~r~ nin eUerin.d ~ı~. ço~ ~cu z füıta kotarıl- lııhidanı" .~a.~·a rı ~ !J~.ımas~ için·görevle.ndirdik. Bu arka:
dıkta n sonra, sıhırlı ellerle tarıhı ozell ığı nd en çıkartı larak
daşlarla buyuk b ı.r ozverıyle çalış ı p bı nalar hakkındakı
yerine beton yığın ı apartmanlar inşa edildi.
bilgiler toparlayıp bir statil raporla karar alınımık üzere
Bu yazıyı, ertesi gi.in devam etmek üzere, bu noktada fotoğra flarla beraber 1 nolıı Kiiltür ve Tabiat Varlıklarıbırakı p geç vakit eve döndükten hemen soıira, tekrar bir
nı Koruma Kumhnıa gönderiyoruz. Şu ancı kadar 117'si
ahşap ve ınetnıl<. bina yangın ihbarı anons edildi. Olayı
telsizden takip ettim. Aynen arzed iyonım :
fatih' de, Vefa, Manav sokak 3 ve 5 nolu bi tişik ahşap
binalar alevli surette yanıyordu . 24. 6. 1996 cumartesi gi.ı·
nü saat 01.55'de ihbar yapılmış ve Fatih, trıkım halinde
01.58'de olay yerine intika1 ederek müdahaleye başlamış,
saa t 02.00'de Beyoğl u ve Rami, 02.0S'ı;: ise Ba kır k öy
Gruplarından takımlar çıkartılmıştır. Saat 02.30'da yangın kontrol a l tına (ılın mış, 04.00'de tamamen söndürülmüş ve son araç ise sabah saat 10.00'da olay yerinden çekilmiştir.

Saat 12.00'dt!

ya ngın

mahalini

incelediğim izde,

bod-

ruımı yla birlikte i.ı ç kat ve bir de çekme katı bulunan 3 ve
5 nolu bitişi k 11 izam ah~a p ve metruk binalar bodrumla rı

hariç, yandaki resimde görüldüğü gibi, tamamen yanm ış ve yan larındaki 1 nolu bina n ın çatısı ile birlikte i.ist
ka tı ya nmış, 7 nolı.ı bina ise yeni iJışaa edi l miş olup ahşap cidarları alevlere maruz ka lmış, sa kinlerinin yürekle·
riı1i ağı zlanııa getirmişti r.

Mahalle sakinleri tamamen yanan o iki metruk bina- da kimseııin k.alma.dığı nı, a n.c~ k geceıı in belirli saatlerinde esrarcı ve tınercı olcı r<ık bılınen bazı meçhul şahısların
istilasına uğramakta olduğ unu, bunların alem yaptı kta n
sonra bazı günler orada sızıp kaldıklarını ve durumu knrakola da iTcttiklcrini, xangının da bunlar tarafından çı
kartı l mış olabileceğini ıfade etmi~lerd ir.
Beyoğlıı scmtindı;: de metru k binalcı r

teker teker çökmekte ve a l tından cesetler ve yara lı insanlar çıka rtı l mak
t<1dır. Geçtiğimi z günlerd(!, ikinci fotoğrafta göri.ildüği.i
gibi, çöken bir binanın al tından, itfaiye ulaşmada n hııya
tını kaybe tm iş bir vata ıı daşım ı zın cesedini çıka rı p iki
kişiyide beton yığın l a rı a l tıı,1 dan sağsalim kurtard ıktan
sonrıı, Beyoğlu ffelediyesi lmal'dan sorumlu Belediye
Başkan Yardım cı sı Fethi TURGUT Bcy'le bi r söyleşi
yap!ı k. Bu söyl eşi yi aynen naklediyorum:
Itfaiyc 110: Fethi Bey, yı kılma tehlikt:si arzeden met·
ruk binalar büyük bir tehlike oluşturuyor. Beyoğlu ilçe·
sinde de bu binalardan çok scıyıda mevcuttur. Siz bu ko·
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statik rapor luızırlmıdı.
Belediyemiz önlem olarak kuruldan selen karar doğ·
rultusunda mal sahiplerine gerekli teblı~atlan yaparak
can ve mal emniyeti yönünden her türlu işlemlerı yapma la rı nı kendilerinden istemekted ir. Sonra kendileriı1e,
kurul kararı neyi gerektiriyorsa; onarım, yıkım vb. ruhsatlarını veriyoruz. Ayrıı:-a mal sahipleri, ilgili ona rı m, yı
kım vb. işl rınleriııi yürütü rken kontrollüğünü yap ıyo
ruz.
itfaiye 110: Fethi Bey, ayrıccı bu metn.ık binalarda
ikamet eden işgalciler var. Bazen çöken binaların altında
kalıyor, yaralanıyor veya hayatları nı kaybediyorlar. Bu
konuda nasıl bir çözüm öı1eriyorsıınuz?
Fethi TURGUT: Yıkılma tehlikesi arzeden bu metruk
binalarda bütün engellemelere rağmen maalesef ba rın;m
lıır var. Biz boşaltıyoruz, kapı ve pencereleri duvarla öre·
rek, bazı yerleri kaynak yaparak mühürl üyoruz. Fakat
duvarı yıkıp, kaynağı kırarak, _
mührü de sökerek içeri girixo_rlar ve ikamet ediyorlar. Onüne geçilemiyor. Bu şe·
kılde k~pı ve penceresıı1i ördi.i&ümi.izôir bina 2 ııy sonra
çöktü. lçerde kimse o lmadığı içın facia atlatıldı.
Bu konu Emniyet'i ve başka birim leri de ilgilendiı·i
yor. Biz elimizderı geleni yapmıığa çalışıyoruz, başa çıka
mıyoruz. Bu kon uda Devlet Politikaları üretilerek çöZÜl'l') bulı.ıııması gerekmekted ir.
itfaiye 110: Verdiğiniz bilgiler için çok t eşekkür ede·
rim.
fe thi T URGUT: Böyle bir konuya temas ettiğiniz
için, ası l ben sizlere teşekkür ederim.
Görüld üğü gibi; Beyoğlu semtinde tcsbit edilmiş bL1lu11an ve sayı ları 450'yi bulan kagir metruk binalar, yetkililerin ti.im çaba larına rağmen teker teker çökmekte ve
birçok insa ıun sakııt kalmasına bir o kadtırının da haya tı·
na mal olmaktad ır.
Diğer ahşap

ağlamaklı

bir çehreyle,
• Hocam, kendi derdimle sizleri meşgul etmek istemezdim. Ancak 5 - 6 ayd ır ne çektiğimi ancak ben bili·
rim. Her şeyi içirnc 11 tı.yorum, verem olaçağı m ... 13 y;ışın
da bir kardeşim var. Geçenler de kaşı gözü yarılmış bir
şekilde eve geldi. Bir a rııştırd ık ki krize girmiş, 2 yıldan
beri tiner çekiyormuş da haberim.iz r.okmuş. Meı?;er mah;ı ll enıi zde yüzlerce genç bu illete müptela imiş. Ai!e l~t~
zurumuz bozuldu. 35 sene sonra annemle babam bırbırı
ne düştü, babam evi. terketti... Ben de altı aydır perişan
durumdayım. .. deyip hıçkırıklarla ıığlamaya başladı.
Pekçok insan ııı yaralanmasına, ölmesine, ka mın ka·
çaklarıııın ve ııyuştunı c:u müpteJa larınm sığınınasma,
mahalle sakinlerinin tedirgiıı olmasına ve pırlanta gibi
gençlerin daha h ayat l annın baharında kararmalarına
ve binlerce ailenlıı çökmesine neden olan bu ahşap veya kagir metruk binal arın çözümü yok mudur? Bunlar
altın, giimüş, ptrlanta veya buhınmaz hint kumaşı olsa
ne ifad e eder? Bu kadar insanın hayatını karnrtnıasıııa
değer mi?
·Çözüm mü?
- Tabuları kaldırın, gerçekleı·i tüm açı klığıyla ortaya
koyu n, öncelikleri sırC'lltıy,ın, bilgisayarcı verin, çık;ıcak sonucu aynen uygu layın. lşte size bır çözüm. Dahnsı gerçekçi bı r Devlet Polıtikas ı !
Hiçbir şey çözümsüz olamaz! "Çoban isterse tekeden süt sağar" demiş ecdadırnız. Tüm metruk binalar, ne
kadar tarihi de~eri olsa da, bir insanın hayatını gcı:i getirtemez. Binlerce canın l).eba ol masına i~e kimse seyiı'ci kalamnz. Yetkililere Hz. Omer'in:
.. "Dicle kenarmda kurt kapsa biı' koyunu, adl-i İlah i
Qmer'den sorar onu" vecizesini hatırlatıyor, saygılarım ı
sunuyorum.

ve metnık

binalar ise her hafta bir ka·
çı ya nma k tıı veyfl yıık ıl 
makta, etrafındrıki evlere
sirayet edip ma l ve ca n
kaybına neden o l mak tıı,
ka nun kaçakları nın ve
L1yı.ıştu rucL1 müptel al arının
barınmalarına ve bu iptila·
lıırını körpecik gençlere aşı
lamalarına sebep olnı akta
d ı r. Yaşa n an bın l ercesine
örnek teşkil etmesi nçı sııı·
dan can lı bir miişahad erni
aşağıda unuyorum:

Unevirsitede ders verir·
ken çok ça lışka n ve zeki bir
öğrencimin, haftalarca der·
se gelıned iğini ve sonunda
dn sınava geç 9elerel<, kağı·
dını boş verdi~ini ha hrlıyo·
rum. K e n disı ııi çağ ı rdım

ve:
- Sen böyle d eğ il din
muhakkak bir derdin var.
Eğer mahzuru yoksa öğre
nebilir miyim? dedim. Ga·
yet mahcup bir şeki l de ve
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Viyana Itfaiyesi
GENEL .GİRİŞ
Viyana itfaiye Dairesi belediye yönetiminın bir parçasıdır.
P ersoneli sabah saa t 6 ve 7 d e
vardiya d eği şi kliğiyle 24 saat
ça lışan 1500 kişiden b iraz fazladır . Ya kla şık 440 itfai yeci he r
saat görevd edir. Bu 440 itfaiyeci
24 stra tejik yangın istasyonunda görev yaparlar ve 47 ya ngın
a racı, 9 gö r ev li taş ı y ı c ıs ı 10
şnorkel merd ivenli kamyon ve
çeşitli özel araçlardan (kimyasal
sızmalar için v.s) oluşan bir filoya sahiptirle r.
Viyana 8 yangın koruma
semtine bö lünmüştür. H er bir
scrrıt bir itfaiye istasyonu (en az
bir görevli taşıyıcısı, bir şnorkel
rnerôiven ka myonu, 2-5 yaııgı n
aracı ve bir kaç özel a raçla a onatılan) 1 veya 1' den fazla uy-

du yangı n istasyonları ve Viyana Gönüllü Yaı1gm Dairesi üyelerine sahi,ptir.
TAKTİKSEL ÜNİTELER
En küçük ünite yang ınl a
n1i.icad ele ünitesidir (söndürm e
g rubu); 1 kı ta gö revlisi, 'J mü·nendis ( ya ngın aracı m sü ren ve
ça l ıştıran) ve 4 itfai).'ecid en müteşekkildir.

teşkilat ol uşumu
tüm kurtarma ve yangın la mücad ele araçları içindir. Yangınla

Bu

mücadele üniteleri trafik engelleri, kaza l a rı ve evlerdeki kırı
la n su b or uları, asansörlerde
mahs ur kalan kiŞiler ve küçük
yangınlarla ilgilenirler.
Bir yang ın
sön dürm e
takımı , ev yangınları ma hzen
ve tavan a ra sı yangınlar ı gibi
daha ciddi hadiseler için kullanılan ta kti ksel bir ünited ir. Bir

ya ngın t<ıkrmı, 1 görevli taşıyıcı
sı, 1 şinorkel merdiven kamyonu ve 3 yangın aracından oluş
mak tadır . 3 yangın arac ında n
b iri (özel ya ngın söndfüme aracı) ası l a ma cı yangı n söndürmek oldu~ndan diğerlerinden

far k lı dır. Bin aenafcyh
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özel

Teknik aciJ k tta
Şn orkel merdiven kamyonu
olmayan, bir özel yangın söndür me aracı yerLne te knik aci liyetler için istenen <ıraçl arı taşı
yan özel bir kamyonu ola n bir
yangı n takımıdır. Bu kıta metro
veya Tramvay ka zasınd a kaçmaya çalışan ve çökmüş tavan
arasında veya başka bir yapı altında kala n kişilere yardımcı olmak la sori.unludur.
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Çönüllü Itfa iye
® Inşaa t Halinde ·
• Planlama

o, bu

amacı gerçekleştirmek için
ekipmanlarla donatılmLştı r.
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Yangın ve Afetler cevap vekıta sayısına göre sınıflandı
rı l a r; Bir takım bır çağrıdaki bir
alarm d erecesin e, 2 ta kım iki
çağrıdaki b ir dereceye cevap ve-

ren

rir ve bÇ)y!c d qyam eder.
ACi L ÇAGRILAR
24 yang ın is tasyonundan h er
bi ri, tum Viyana kentini kapsayacak şekilde birbirleri aras ıı1da
öncelikli çalışma a lanlarıyla görevlidir. Bu operasyon a l anfar ı
b ild irilen yere en hızlı bir şek il
d e mukabe le edebilmek içi n tesbil ed ilmiştir. Güzergahlara vasıl olma modifikasyon a bağlıd ır
ve bu sebeple op e rasyon afiınla
rı sürekli yeniden tanımla nma
lıd ır. Normal şartlar a ltınd a, bir
çağrı a lındı k tan e n a z b ir yan gın moto ru veya ambu lans' ın
a la na ulaşmasına kadar rıza mi 5
dakika lık b ir s üre geçer. Çağrı
a l ındıkta n sonra yangın arac ı 
nın istasyonu terketmesi için isten en azami s üre gürı.düz 30 saniye, gece ise 60 saniyed ir.
Sevk m erkezi; ozel dikk<ıt
gerektiren 500 bina ve kesişme
nokta la rında ki detaylı bi lgi ihtiva eden bir cadde indeks dosyası da dahil, 'ambulansların acele
sevk i için gerekli tüm enformasyona sah ip bir komputer sistem i yardımıyla ça lışır. Acil çağrı
s ı a lındığında (1 O telefon ha ttı
daima açıkt ı r) sistem otomatik
olarak onu ayrınb.ları ile tanım
lar, ad resi kompute re g ire r. En
yakın 4 ya ngın is tasyonu a lana
yakınlık d erecesine &öre, eknmda sıralanır, sonra görsel (is tas·
yonlarda ışık lar yanar) ve işi tsel
{zil ça lar ve h oparlörle rle b ilgi
verifir) araçlarla a la rm verilir .
Araçlara binmeden ö nce itfaiyeciler durumun ye afet yeriııi n
farkı nd ad ırhır . Us te l ik yakın
bilgiler ve yazı l ı yö nle r telex kanalıyla kalk ış tan ön ce itfa iye istcı syonlarına nakledilir.
Alı nan aci l çağ rıl ar ihtiyaç
duyu lduğunda delil olarak s u nula b ilmesi içi n ta m za 11:Hıı1
göstergeli teyplerl e kayded ilir
ve sakla ıur.
YILDA 30.000 ACİL OPERASYON
Viy ana İtfaiye Dairesi yıld a
yakl aş ık 30 .000 çağrıya cevap
verir. Geçen yıl yangınl arın sayısı düşmüş, buna muka bi l o larak t~k.ni!< nfetle r artmıştır.

EGITIM

Yeni itfaiyeciler 400 saa tlik
bir temel eğ i ti m a lı rl ar, ilave
eğ it i m hiz m e t s üres i boyu n rrı
verilir.
Ternel eği ti m ku rsu boyunca
kurs)ycrlerc yangınla mÜC'ad le
h izmetinde l<e n dil crindcıı isten ec~k &örev ve farı liyetler tanıtı
lır. Tt fa ıye dairesi nin o rgrın iz(IS
yonu ve yapıs ını, araç ve ekipm a nla rı nas ıl çcı lıştı ra ca klarını,

a tre ler, diğer kamu bi na l a rı ve
ilk yard ımla il&i li yangın ı .ön l e
m e kurallarını oğrenir[cr. lki sı
n avı geçtikten sonra acem i itfaiyeci 24 itfaiye is ta syon unı.:ı n birinde ça lışmaya ve hizmet eğiti
mini almaya brı ş lar. Hizmetin
ilk üç yı lındo eğit im ya n gı nl a
ınücodcl e, trafik ve serv is o p crasy o nla rı a lanında 38 aylık
u zu n öze l kurs larla deva m
eder, yaz ayla rı boyunca da s u
ku rttırma operasyonla rı ycıpıhr.
Kurs ların başa rıyla tamam lanmas ıyla eğitilen ıtfai yeci b ir üs t
kıdemle taltif edilir. Daha ile ri
eğitim, fiziksel korunma ve zar ar lı materya ll eri n kontro l ü
a. l n n larında 8 aylık bir i lave

kursla sürdürü lü r. Rndyasyonda n ko runma, dalgıçlık konularınd a ihtisaslaşma eğitim i ve bir
bolun nasıl ku llanılacağı konı ı 
larmda da eğitim sağl cınır. Şim
di tam eğitimli bir it faiyeci (eğer
isterse) ya yang ı n l a mücndcle,
s ürü cü lük ve mekanik ta m ir
alanlannda yada iletişiın kon ularında bir meslek okul una devam debilir. Böyle b ir kurs u n
başa rıyla tamamlcınma s ı sonucu nd cı, itfa iyeci t-a kım lide ri
(Söndürme Şefi) olmaya hakkaza nmcıktadır.

r1

r

yükscl nıcd cn

önce ilave

eğitim

is tenir.
AFETLER
İki ya n g ı n koruma bölgesi
bir afet alanı m o lu ş turur . Bu
adem-i merkez i o rga ni zasyon
ol uşumu başlıca aci1 vcıkalarda
mücadeleyi daha kolaylrışt ım .
Eğe r birkcı ç yangın kanıpa n ya
sı, büyük bır acil vcıka veya ulusal afet için çağrılırsa, dogrudan
ilgisi olmayan ya ngın istasyonl arın a cı l a rm verili r; Daha sonra
o nlar uygun tedbirleri alır, d ı şrı
rıd a yapılan eğili m fo liyetlcnni
ipta l etm e gibi (ilk cılarm). Eğer
afetle daha faz la kum pa n ya ı1 1n
ilgi le nm es i dü şü nül ürse afet
alanl<1 rı nda itfaiyecilerin görev i
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ya rdım şek l in de ad landırılır

(iki nci C'lla rm). Eğer tam a larm
verilirse tüm personel istasyonl arı na rapor vermelidir.
Eğer V iyana İ tfa iye Dairesinin bı rleşi k güçleri ve iki gönijlJü ya ngm is tôsyonlcırı (Brcitcnlce ve S ussenbru nn) yeterli olm nzlf!rsrı, hem .en aşcığı Avı.ı s
turya Gönü llü itfaiye Dairesind en yard ı m gönderilir. Detaylı
plf1n muvacerıcsi nd e bu itfaiyeci! r Yiyancı' ııı n anrı yC1 n gın istasyoıı lcırm('I gidip, hangi gü zergrı h trı. ihti yrıç duyuluyorsa Vi yana l tfaiye Dniresin ynrdınıcı
olurlar.
Bu mü şterek ya rdıınlaşmn
sözleşm esi, büyük ö lçekli alış
h rmalar ve ger çek cıcil dµnım
la rda test edılmektedir. Jtfaiyc
Dai resi Deposundcıki yangın,
Cerngross ve bir kaç acil vaka
büyük rüzgar sonrası ortcıya çıkar.
.
Viyancı Ttfo iyc D cı ir es i de
aşo~ ı J\vusturya' da ki m es lckda şTarı na ya rdım e tm ektedir.
Sleepy mobilya fabrikasındaki
ycı ıı gındcı, ycı n gın las ti k a n trcpos un dcı )ıb r ve klostern euberg'd e b ır kişi kurtarılır.
BU.yük afctl~r l c kar~l<ışıJ dı 
ğın dcı Viyôna Jtfa iyc u a ires i,
l<endi komünikasyon ınerke7.i
kana lıyla di ğer accnt<!i<ıra bildirir. Eğer gerekiyorsa itfaiye Dairesi O rdudan yardım isteyebi lir. Muhtemel ilet i şi m kopuklu ğu nu önlemek için, yedek iletişim sistem leri ana yangın i::;tasyonl a rında ku l'u l cıbilı r ve bir
mobil i letişim m erkeziyle ba ğla
nı r.

Büyük bir a fet hadisesi karViyana Beled iyesindeki
m erkezd e bir kriz ida re bürosu
to p l cınır. Bi.iro 13clcdiyc Başkanı
tarafınd a n ça!lrı lır ve başka,n lık
edilir, ol ıncıd ıgı za mrın lar Jtfoiye Dai~~sin d cn Sorumlu Ken t
M eclis Uyesi bu görevi yeri ne
getirir. Büronu n ofuşuınu aklin
durumu na göı·e değiş ir.
f:l er türlu a fetlerl~ ilg ili phrnlar ltfaiye Da i resi il et i şiml er
Merkezi ve Belediye Afet nıer
kezinde mevcuttur.
Viycı n a İtfa i y Dairesinin
tar ihi ve teknik donanımı hakk ın da k i detaylı b il gi Obcrbrnndrn.t Bouzek'in " Viyaııcı ve
Onun Ttfaiyesi" adlı kı tcı bında
şıs ında ,

ye ral maktaciır.

AL0-110
Viya11a AKH (Allgemeines Kranken Haus)
Hastanesi'nin Yangın Güvenliği
Viyana; kuzeyden güneye 20.9 km genişl iğinde, doğudan
bat2va 26.4 km boyunda, 117.4 km çevre uzunluğunda ve 413
km yüzölçümünde, Avusturya'nın.13a~kenti ve en büyük şeh·
ri olup 1.8 milyon nüfus11 sahiptir. ltfaıye teşkilatı 8'i Grup 24
istasyonla hizmet vermekte olup birçok resmi ve özel kuruluşun aıı kendi itfaiyesi bulunmaktadır.
Bugün siz, ol<uyucularımıza bir örnek, yetkililerimize ise
bir emsal olması açısından Avusturya'nın, hatta Avrupa'nın en
büyük hnstanelerinden biri olan AKH hastanesinin yangın gü·
venlik si.ştemlerinden bahsedeceğim.
Bir Universite Hastanesi olan AKH; şemasından da açıkça
görüldü~ü gibi. takriben 300 bin m2 bir alana yayılmış ilk 9 kıı·
fi müşterek, 25'er ka tl ı yeşil \'C kırmızı 2 blok yanında 6-13 kat·
Jı diğer bloklardan oluşan bir kompleks içersinde poliklinikler,
derslikler, yatakhaneler, labonı tuarlar ve araştırma merkezlerinden olusmaktad ır. Polikliniklerinde ortalama günde 15· 20
bin arasında hasta kabul eden, 4500 yatak ka ı;>asitcli hastanede
10 bin persoı~cl _çal~şı:ıakt~dı r. Bunlardan 600. kadarı gezici, bcı
kım ona rım ışçılerı, 122'sı ya ngın ve guvcııJik elemanları ola·
rak görev yapmaktadırlar.
Hııstıı neyi yııngıııdan korunma açısından incelediğimizde,
gerekli t ünı digcr aktif ve pasif önlemler yaıunda, özel olarak;
füm birimlerde yeterli sayıda uygun mesafelere yerleşti rilm iş
kuru ye J..ilŞ ym~gııı ~o.lapları, kuyu tozlu ve gazb portat.U yangın sonaürıne tuplerı ılı;: otomatık algılama, alarm ve sonuur·
ırııoı...,_ t.ır

POLIZEI

me sistemleri de mevcut. Adreslenebilir otomatik ihbar ve
alcırnı sistemi 33 bin adet duman, ısı, optik ve iyonizasyon de·
dektörlerinden oluşımktadır. Otomatik söndürme sistemi ise
yerine göre sulu w gazlı olmak üzere 60 bin sprinkler kafasın·
aan oluşma ktadır. Toplam su rezervi 60 bin tonu geçen hasta·
nede bir de müstakil itfaiye istasyonu mevcuttur.
Müstakil itfaiye birimi 6 araç 40 personelden müteşekkil,
24 saat görev 48 saat istirahat esasıyla çalışmaktadır. Her ıın 12
itfoiyecı personel görevde hazır bulrnunaktadu'. Avusturya'nın
yangın iiıbar telefônu 122 olduğu halde, bu müstakil itfaiye is·
tasyoınınu n yangın ihbar ııu ııwası 1222'dir. l3ilgisayarlı bir
komuta merkezi, ihbarliırı anmda değerlendirınel<tecfir. Tabii
"yangın ihbıı r" diyoruz, ihbıırlıır sadece yangııı değil, acil yıır·
d ıın ve can kurtarma olaylan yanında bazı 1eknik yardım ih·
barla rı da aynı merkeze Y.apılmaktadır. Bilgisayar kayıtlarına
göre, 1995 yılında 1640 gıbi hiç de azınısananııyacnk bir ınik·
t;ırd il ihbarı n değerlendirildiğ i görülmektedir. Bu rakamın
Türkiye'de en azınd a n bir milyon nüfuslu bir büyük şeh rin
ya ngın ihbar adedine denk olduğunu söylemek yeterlidir sanı·
rını . Konıu tn merkezine gelen ilıbıırla r anında bılgisayarda değerlendirilmekte ve alarm numarnsı, yeri, tam ad·resı, tarih ve
saati, şcımıs1>'.la birlikte printerden alınabilmektedir.
Turkiye mizde niçin böyle modern hastanelerimiz olma·
sın?

Herşeyi devletten bekleyen ilgililerin

itfoiye İstasyonu

9

kulaklan çınlasın!

ALO~llO

Yangın

Merdivenleri

Dr. Akil Süheyl BECAN
Yangın güvenliği nde yangın merdivenleri özel bir yer

tutar. Normal zamanda kullanı lan yatay ve düşey kc;\,ç t ş
yo ll arı, alevl er, duman yoğunluğu nedeniyle işlevlerini
yerine getirem ed i ği nd e, insanların binayı terke tm eleri ,
güvenli bir bölgeye ulaşabil 
m eleri için inşa edilen düş ey
s irkülasyon eleman l a rı na
ya11:gın merdiveni denir.
Ulkemi z yönetm elik ve
s tandartla rının yangın merdiveni konusuna yak laşını ı incelendiğinde ortaya ilgi nç bir
tablo çıkar:
1. 3030 sayılı kanun kapsamı d,ışında kalan belediyeler
Tip lmar Yöne tm eli ğ i ( RG
2.11.1985 - 12.8.1987 ), mad de
44' de: 5 ka ttan yüksek ve topla m daire sayıs ı 20'den fazla
olan konut binalarında yangın m e rdiven i zorunluluğu
ge tirilmiş tir.
2. Belediye ve Mücav ir
Alan sııurları içinde ve dışın
da planı bulunmayan alanlarda uyg ulana cak imar yöne tmeliğind e de (RG 2.11.1985)
yangın merdiveni zorunlulu ğu yoktur.
3. Gecekondu yönetm eliğinde yangm m e rdive ni konusuna değinilm emi şt ir. Gecekondu yö n e tm e li ğ in de 5
kattan yüksek gecekondularda asansör konu suna değini l 
memiş tir; ya ni gecekonduların çok katlt olacağ ı kabu llenilmiş, ancak ya ngın güvenliğine yer verilmeınişti r.
4. Halk konutla rı s ta ndart·
larında yangın nıerdi veni ko·
nusuna yer verilmemiştir.

5.Sosyal m esken standartmerdiveni olgu suı~a ye r verilmemiştir.
6. Tstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma
Yöneh1wliğinde ( 1992 ), Madd e: 2.4.4.1.' de: " Konutlarda
giriş katından itibaren bir genel merdivenden giriş katları
h a riç, 20' d en fazla dairenin
fayd alandığı binalarla 10 veya
daha yüksek k a tlı binala rda
(... ) yan gın m erdiveni zorunlarında yangın

luluğu vardır."

7.
95 /7477
s ayılı,
04.11.1995 tarihli 22453 sayılı
Resmi Gazete' de yayınlanan"
Kamu binalarının yangından
k runmasıyla ilgili yön etıne
li k" d (Madde 44) : "G i riş
katındaki daireler hariç,
20' den fazla dairenin fayda1andığı binalarda ve zemin
h ariç 5 veya daha çok katlı
lojmanlarda (... ) yangın merdiveni zoru nluluğu vardır. "
d enilmektedir.
1?85 y ılı n~a y ürürlüğe giren Istanbul Imar Yönetmeliğind e yangın merdiveni ile ilgili m adde ( Madd e: 7.19 ),
J 992 y ı 1ı yöne tmeliğinde aynen tekrar edilmiştir. 1995 tarihli l ojmanl arı ilgi~endiren
yönetmeli kte ise, Tip Imar Yönetmeliği esas ~lınmıştır ( aradaki fa rk, Tip imar Yönetmeli ği topla m 20 daireden bahsederke n, 1995 yönetmeliğin
de giriş ka tm haricinde 20 daire o lm asıdır) .
İstanbu l Bü y ükşe hi r Belediyesi Yangı n da n Korunma
Y ö n e tm e li ğ i , 9 kata kadar
ola n bi nalarda, Kamu Binaları nı n Yangından Korunrnasıy-
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la İlgili Yönetmelik 5 kata kadar ol an binalarda ya n g ın
m erdiveni zorun luluğu getirmez. Bu yönetm eliklerd e, yapılacak ~inaların azami alan~arı Tip ~mar Yöne tnı e1i ği ve
Istanbul lınar Yönetmel iği tarafından tanımlanır.

Tip imar Yöne tmeliği' ne
göre bina cephesi, (Madde:27)
30 metre, bina derin l i ği (Madde : 28) 40 metre olabilir.
İstanbul imar Yönetmeliği' ne göre, bina cephesi (Madde: 7.04) 30 metre, bina d erinli ği (Madde:7.06) 20 m e tre
olabilir.
Yukarıdaki verilerin ı şığın
çia, evvela l 992 yı lında çı kan
Is tanbul Büyükşehir Belediyesi Yangm Yönelmeliğinin, daha sonra 1995 yılında yayı nla
nan "Kamu Binalarının Yangınd an Korunması Hakkında

Yönetmeliğin" i incelenmesinde ya rar vardır.
1992 yılı yönetmeliğine göre;
- 9 ka tlı,
- 19 daireli,
- Toplam inşaat alanı 5400
m2 ( 30 m x 20 m x 9 kat )
olan bir konut binasında yang ın m erd iveni olmasa d a
olur!
1995 yılı yöne tmeliğine göre;
- 5 katlı,
- 19 daireli,
- Topla m inşaat alanı 6000
m.2 ( 40 m x 30 nı x 5 kat )
o la n b ir lojman b in as ı n d a
yangın merdiveni şart d eğil
dir.
Aynı yönetmeliklerd e, büro binalarında 600 m 2 alan
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aşıldığı takdirde, kat yüksekliğine bakılm a ks ızın ya n gın

merdiveni istenmektedir. Dahası " .. bütün işycrlcrine (...)
kat smırla ma sm a ba kılmaksı
zın , birde n fa zla ka t v arsa
ya n gın merdiveni ya pllmalı
dır." diye a ynı yöne tmeliğin
aym m addesinde emir va rdır.
yine aynı maddede : " ... bodrum katlar kat olarak sayılır."
denilmektedir.
Konut ve lojmanlarda, çocuk , h a mile, ya şlı , ya talak,
ha sta, özürlüler bulunduğu,
u yku sersemiyken yangınla
karşıla şıla bildiği d üşünülür

se, konutl a rın ya ngın m erdiveni konusuna yeterli hassasiyetle yaklaşılmadığı ortaya çı-

kar.
Mima r kelimesinin kökeninde ( arapça umr ) imar, dayanma, gelişme a nlamlan olduğu gibi, uzun süre yaşa ma
a nlamı da va rdır. Uzun süre
yaşama anlamı vardır d a, 19
d a ireli, 9 katlı komıtlard a
yangın m erdiveni ya pılmaz
sa, yangın halinde insa nla rın
mevcut yönetmelikle yaşa m
ları tehlikededir.
Yön e tmeliğin bütünü ele
alındığında, imar için verilen
boyutlar, dola y ı sı yla ortaya
çıkan bü yük ala nlard a, ya ngın m erdiveni için konulan
koşullar bağdaşı:nama ktadır.
Yanya na iki ko nut bl oğu

olsun. Birinde 19 daire,toplam
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alan 5400 m2 kat sayısı 9; yangın merdiveni yok; diğeri 10
ka tlı, her katta bir daire, toplam ala n: 800 m2 ve y a ngın
merdivenli ... Aynı yönetmeliğe göre, 10 rn2'lik tek ka tlı bir
iş yerinin 10 m2' lik bodrumu
varsa, yangın merdiveni zorunludur.
İstanbul Yangm Yönetmeli ğind e, k onutl a rın ya n gın

me rdiveni gereksinimi bilimin ve ülke gerçeklerinin ı şı
ğında ele a lınmalı; mantıklı,
tuta rlı, ciddi değişiklik çalış
ma larına zaman geçirilmed en
başlanılma lıdır.

Aksi
gidene!

takdirde,

vah

• •

AVRUPA'NIN EN iYiSi

rüRKİYE'NİN EN İvİsİ İLE suLuşru

AWG Rekor
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Dağıtıcı

AWG Köpük Mikseri
ve Nozulu

AWG Nozul ve Lons

KULELİ, yangın malzemelerinde Alman DiN normlarına uygun üretim yapan
AWG Max Widenmann firmasının Türkiye distribütörüdür.
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Yıldırıın

ve Yıldırıından Korunma
Mikdat ~adıoğlu
. ..
Naim Oztürk
ITU Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

ı. G i ı:is

E n çok sayıda doğrudan
ölümle re ned en olan meteorolojik karakterli doğal afetle rden biri ..olar~ yıld~ı~ 'b.u~u tlar ile yeryuzeymd ekı bır cısım arasındaki

elektrik boşalı mıdı r; bu lutlar
arası elektrik boşalımına ise şim
şek diyoru z.
Yo1 uzunluğ u kilometrelerle
ölçülen, geçiçi bir yüksek elektriksel bo şa lım olan y ıl dırımın
görülme sebebini en çok fırtına
oulutlcırında üretile n el ek tri ğin
boşalımı oluşturur. Bu boşalım 
la rının ya rıs ı ndan fa zlas ı bulutların içinde şimşek şeklinde olur.
Bllluttan yere yıldırımlar şeklin
deki elektrik boşalım ı, şimşekle
re göre daha seyrektir ama yere
düşen y ıldırıml a r ya ngınlara ,
büyük can ve mal kayıplarına.
neden o l abildiğinden insanlar ve

cisimler için 'birinci d e reced e
tehlikelidir.
Tüm dünyadaki yıldırımlar
birbirine benze rse de, her bir
çevre içinde bazı özelliklerinde
önemli farklılıklar vardır. Mesela, öncü fı rt ınalarda da ha fazla
gözlenen ş imşek ve yı ldırımın
ana fırtınalarda gözlenene oranı,
yerden yer~ degişebilir. Topoğ
rafyaya go re bo şa lma kanal
uzunlllk1arı farklı olabilir. Pozitif
boşalımla.rın frekan sı mevsimd e n mevs ime deği şebilir (5).
Bunlarla beraber, deni z ve göl
kıyılarında yıldırımlar kış ay1arında kar yağışı ile birlikte, arada bir de olsa, gözlenir.
Bu yazıd a, kısaca bir buluttan-yere yıldınm ln elektrik boşa
lımı, yıldırım hasar mekanizmaları, yıldırımdan korunma kuralları ve yangınlar ile ilgili bilgiler
verilecek, yıldır ı m l a ra an dolayı
oluşan yan gınlar ile mücadeleye
d air bazı uyan larda bulunulacaktır.
2. Yıldırımın Oluşum
ları

Safha-

Sekil 1. Yüklerin yecy,üzeyi ve buluttaki dağılımı ile
birlikte elektriksel 1foşalım yolları.
Yıld ırım gök gürültülü fırh
naların olg un l aş rnası aşamasın

d a meydana gele n, bas itçe yerY.iizeyine elektrik boşalmasından
ıbaret büyük bir kıvı.lcımdır.
Şimşek ise bir bulutun içinde, bir
fıuluttan ba ş ka bir bu luta veya
bu luttan etrafım snran havaya
yolculuk ed ebilir.
Genelde a tmosferin üst kısmı
pozitif a lt kısmı negatif elcktri
yüklüdür. Yıldırımın oluşması
ıçin farklı elektrik yüküne sahip
bölgeler, ki bu bölgelerin nasıl
oluştuğu henüz tam olarak nn laşılamamıştı r, cumulonimbus bulu tunun içinde meyd an a geli r.
Bulutun all kısmındaki negatif
yükler, bulutun asağ ı s ınaaki
yeryüzeyinin ~ozitd orarak yüklenmesini sa !ar (1, 2). Fırtına
bulutlan hare e t ettikçe yeryilzeyindeki pozitif yükler, bulutu
bir göl~e gibi taki:e eder (Şekil
1). Pozı tif yükler agaç ve direk,
bina gibi çıkıntılı nesnelerde çok
yoğundur.
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Bulut ve yer a ras ındaki bu
yük farklılığı, ikisi arasında şid
d eti metre 'başına 10,000 Volta
ulaşan bir elektrik potansiyeUne
sebep o labilir (5). Ruru havada
elektrik ak ımı o lusmaz, çünkü
h ava iyi bir clektr&scl yalıtka n
d ır. Bu d oğa l ya lıtım, elektrik
akımı ha v cı nın ya lıtımının i.istes inde n gelmeye yetecek kadar
büyümedikçe elektrik akımmı
engeller. Bulutla yer arasındaki
elektriksel po tırnsiyel a şama lı
olarak artar. Bu potansiyel takriben 3,000,000 Voltu aştığında havanın ya lıtıcı özelliğ i kırıl ı r ve
elektrik akışı ba şlar ve yıldırım
oluşur (1, 5).
Y ıldırım şeklindeki tipik bi r
elektrik boşal ımı bulu tu n içinde
ilk kırılma adı verilen bir süreç
ile başlar ve il k kırılma onlarca

milisaniyc süre r (1, 2, 5). Bulutun orta kısmından, alt kısmına
doğru elektron a kımı olurke n
buluttan yere d o.ğru yıl dırım
o luşmaya başlar. IIk kınlma ile
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birlikte oluşan negatif yüklü yol
buluttan toprağa doğru ilerlemeye başladığı zaman, akımlar seri·
si de başla r . Bu ilk a kım öncü
a kım (pilot leader) olarak bilinir
ve 2,000,000 m/saat üzerinde bir
l~ızla yeryüzeyine doğru il erler.
üncü akım durmadan sadece
100 m kadar ilerler.
Bu nokta d an itibaren elektron boşalması yere do~ru basa·
mak basamak ilerler, agaç dalları na benzer b ir elektriK boşalım
işlemi başlar. Her hamlede elektrik boşa lması 50-100 metre arasında xol alır, saniyenin 50 milyonda biri kadar bır süre dun.ır,
sonra yeni bir hamle ile 50-100
metre kadar daha ilerler ve b u
süreç tekrarlamr. Basamak basamak ilerleyen bu akımlar basa·
nı a klı ön cü ak ım (s t e pı:ı ed leader) oJara.k adlaı1dırılır. Çok za·
yıf olan ve gen ellikle insan gözüy le gör ülemeyen basama1dı
öncü akımlar, yeryü zeyine yak·
!aşık 5-50 metre kadar ya klaşabi
lir . Basa ma klı öncü akımların
ucu yere yaklaştığında potansiyel gradyeni (veya elek triksel
alan) çok büyür ve pozitif yükler
yerden yukarı doğru, basama klı
a kımla birl~şmek için akmaya

başlar.

Bu yukarı yöndeki akım, Ön·
cü akımla birleşene kadar basa·
maklar şeklinde zik-zaklar çizerek yeryüzünden yukarı onlarca
m e tre yükselir. Bu ik.i ak ım ın
birleş mesi gerçekl eştiğinde dönüş çarpması (veya darbesi) (return stroke) olu şur. Bu esnada,
büyük miktarda elektron yeryü·
zeyine akar, bir yandanda öncü
akım ta.rafından iyonize edilmiş
h ava kanalı ü zerinde n yerden
buluta doğru büyük bir boşalma
gerçekleşir. Böylece aşağı doğru
akan elektronl~r yu ka rı doğ ru
yayılan ışıklı bır yol olu şturur.
Her ne kad ar parlak dönüş darbesi yerden bulı.ıta doğ ru hareket etse de, bu olay 1/f0,000 sa·
niye içinde vuku bulduğmtdan
gozlenmiz olayı çözemez ve biz
bunu kesintisiz bir ışık olarak alg1lan z. (5) Böylece yeryi.ize~i ve
bulut bir elektrik Y,Olu ile ba&lan·
mış ve bu yolun ıizerind e dönüş
darbesiıı.irı h amleleri başlam.ış,
diğer bir deyi şle yıldırım oluş
muştur. Dönüş darbesi, ışık hızı·

Öncü
Dönüş

Akım

Darbesi

!! _,"~
(o)

(b)

!Tlfffl

(e l

"'""

(el

Şekil 2. Yıldırımın çeşitli safhaları. (a) ve (b)' de öncü akımlar
Oeader steps) hamleler ile yerriizeyine yaklaşıyor. (c)'de yukarı
doğru akııntn öncii akım ile bırleşınesi ıçin gerekli olan çaı·pma
uzaklığı (ÇU) ve (d) bağlantı uzaklığı (BU) gösterilmiştir. (e)'de
ise dönüş darbesi (retum s troke) açık bir şekilde gösterilm ektedir
(Kdder, 1988).

na yakm bir hı zla yukarı çıkar ve
b1.ı lut ile toprak arasındaki zıt
yüklerin boşalına sını sağlar. Fakat başlangıçtaki ilk dönüş darbesi sad ece bulutun en altınd aki
lOO m etrelik bir kısm ı bosa ltı r.
Daha sonra olay hamleler i~c de·
vam eder.
hk yıld ırımdan sonra onu iz·
lcyen yıldırımlar ikincil ön cü
akım (dart leader) olarak adlandırılır. Bunlar buluttan yere doğ·
ru ilk yıldırın;un yolun Lı izleyerek Lılaşırlar. lkiı1cil akımlar bulutun negatif yüklü kısmıp ın en
yüksek bölgesin.d e olur. Ikincil
a kımların say ısı farklıdır, bu·
nunla beraber ilk yı l dırırndaki
lerden daha çabu k yere ulaşırlar.
Bunun sebebi ise, şimdi yolı.ı n
elektriksel d irencinin ilkine göre
daha az olmasıdır. İkincil al<ım
yer e d oğru yakl aşırken ikinci
dönüş darbesi ilkine göre daha
az enerjiktir . Tipik bir yı l dirı m
üç veya dört tane ardışık akıma
sahiptir ve her birinin sonucu nda dönüş darbesi oluşur. Anlaşı
laca~ı gibi bir yıl dırım, bir çok
küçük yıld ırımı kapsar ve genelde öncü akımdan son safhada
olan dönüş darbesine kadar geçen sü re yaklaşık 1 saniyedir. Bu
kısa ?Ciman içinde bizim gözleri·
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miz küçük yıldırımları algı.laya·
ımız ve bize ışı k titrer gibi gözü·
kür. (5)
Yıldırımın çarpmak üzere ol·
duğu cisim ile akımın u cu arasındaki uzaklığa çarpma uzaklı
ğı veya bağlantı mesa fesi d eııir
(Şekil 2); yıldırımdan korunmacfa bu u zaklık önemlidir. Dönüş
çarpmalarında ki a kımlar ölçüm
aleti yerleştirilmiş kulelere doğ
rudan yıldmm düşmel eri ile b1çülmeye çalışıJnuşt1r. 20 ile 40 kiloamfıere kadar olan tepe akım
ları j k 1 ve 3 mikrosa niye arasında, akımın maksimum nrtışı
150 kiloamper/ mikrosaniye ya
da da h a u z un sürede olu r ve
akım tepe d eğerinin ya nsına
yakl aŞlk 50 mlkrosa niyede düşer. Bunu takiben birçok çarpm0
yü zlerce amperlik elektrik taşı
yarak onlarca milisaniye devam
eder. Bu dönüş çar;pmalanndaki
tepe akım değerlen çoğu zaman
onlarca kiloaınperdir. Yı.ı karı
doğnı olan b u hareketler ışık h1zımn 1/3'ü kadar bir hı zla ger·
çekleşir. Çoğu yıldırıml ar i kı ya
da da.ha fazla dönüş çarpmas ı
gerçekleştirirl~r _ve..Yı.~d~'.m1 bi~e
parlıyormuş gıbı gozukLır. Çogu
kez yı ldu:ın:1laı: yeryüzeyi ile aynı

anda iki

farkl ı

noktada temas
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ederler ve bu yüzdençata llı bir
görünümleri vardır. Büti.in bu iş
lemler 40 ya da 80 milisaniye
içinde olur ve blı ned eı1le de ın
san gözü bu parlak parçalar Ma·
sındaki zaman dilimlerini algı la·
yamaz.
Son zamanlarda yapıla n ana·
!izlere göre, ilk dö ı1üş çarpması
a nınd aki ge ni ş bandlı elektromanyetik güç 2x109 Watt, bundan sonra ı:;clen dönüş ça rpnıa
larıı1ın gücu 3x101 O Watt mertebesindedir. Bunlar büyük güçlerdir, ama çaremanın süresı sadece onlarca mıkrosaniye mertebesinde old LJ ğu için toplam
enerjinin 108 ile 109 Joulc ara s ı n
da olduğu ya da kabaca kanalın
metresine 104 ile 105 Joule arasında bir enerji düştüğü santlmaktadır (5).
3. Y ıldırım Çeşitleri
Yıl dırım birçok şeki l ,ve biçimde oluşabi l ir (1,2,5). Tkin cil
akım yere doğru hareket eder-

Yerdeki elektrik alanı arttıkça
pozitif yükler anten ve gemi dire&_i gibi sivri nes lerd en y u ka rı
do15ru har ket ederler. Bu nesnelerm uçlarında havaya doğru saçılan kesintisiz kıvılcım lar parlak yeşi l nısi mavimsi bir hale has ı l eder . Bir gemi d ireğinin üst
kısmının parlam ns ı n a y0l aça n
bu elektrik boşa lı mına Avru palı
denizciler arasında St. Elmo' nun
a teş i d e ı1ir . St. Elmo' nun a teş i
eleklTi k ha tlarında ve hava araçlnrının ka natl arınd a da görülebilir. Atmosferin elektriksel potansiyeli yüksek ise v yakınl arda
fırtına va rsa, ayrıca St Elmo' nun
ateşi de görülebiliyorsa, bu yakın bir zamanda y ıld ı rı m oluşa
bilcceı?;inin bfr işare tidir (1).
4. Cök Gürlemesi
Gök g ürlemes i, yı ld ı rımın
doğ ruda n bir etki sidir. Dönü ş

r,a~mur ve bulutlar tarafınd an

çarpması sırasında oluşan akım,
yıldırım ka n alını mikrosaniyede
20,000 'C dereceye kada r ı s ıtır.
Bu s1ca klık, ya klaşı k olarak güneşin yüzey sı caklığ ının 3 katıd ır
(2). Blı ıs ınma sonu c\.ınd a kana l
ba sıncı 20 atmosfer ya da daha
fa zl asına u laşır
kanrı ldaki havrı &üçlü bir şok dalgnsı şeklind e
gen ışl em eye ba şlar. Bu şok dal·
gas ı. başla ns.ıç yerinden u zaklaş
tıkça aku stık bir dal~ar.a dönüşür ve dışarı doğru bLittin yönlere yayıl Fı n bu sesi biz gök gi.irültüsü olarak ad la ı1dırırız.
I ş ı k o kadar hı z l ı hareke t
eder ki insa n yıldırım çaktıktan
hen1en sonra onun ışı ğ ını görebilir. Ancak $Ökgürültüsünlın sesi
kulağa gccı krnel i olarak ul aşır.
Yıldırım ı gö rdü ğüm üz a ndan
gökgürültusünü dLıyd uğumu z

çok teori ortaya a tıldıysa da, gerçek sebebi bir sır olarak ka l nı1ş
tır. Yıld ı rım bulutun içind oluş
tuğunda veya araya giren bulutlar ışığı örttüğünd e çarşaf yıldı
rım gbzlenir. Bu halde bu lutl arın
bir k ı s mı ışıklı beyaz bir çarşaf
gibi gözükür. Fır tınadan uzakta
görülüp de duyulmayan yıldı 
rımlar genel olarak ısı y ıldırım
adını aiirlar, çünkü bu yıldırım
lar genellikle sıcak yaz gecelerinde görülürler.

ana l<adar olan saniyeleri sayarsa k y ıld ır ı mın ne kadar uza kta
ol u ş tu ğ unu yak l a ş ı k olarak belirleyebili riz. Çünkü ses yakl aşık
üç saniyed e 1 kilometre yol kat
cdebifü (her 1.6 kil ometre içi n 5
sa niye). Mesela y ıldırımı gördükten 15 saniye s011ra gök gürül tüsürıü d~ıyarsak bunun anlamı y ıld ırımın 5 km u zağımızda
bir yerd e meydana geld iğid ir.
Yıldırım 100 m veya yakında
olu ştuğu zaman gök gürültüsünün sesi g ürleme veya ça tırda
ma ya benzer ve ordınd a n çok
büyük bir patlama duyulur. Mesafe 100 m'dcn fa z lrı o ldu ğu za-

ken, basamakfi akım ta rafı ndan
orjinal yoldan sapan y ıl
dırım eğri ve çarpık olarak gbrülür. Bu ça tallı yıldırım olarak adlandırılır. Rüzgarın herbir dönüş
darbesi arasınd a iyonize ol mu ş
kan a lı iteklemesi durumuııda
alınan

yıldırım şerit yıldırım a d ı nı alır;
bu halde yıldırım buluttan asıl an
bir şerit görünümündedir. Yıldı
rım kanalı kırılımşsn veya kırıl
mış gibi görünüyorsa, bi:ripe geçirilmiş ooncuklnr görü nümünü
alan y ı ldırım boncuk y ıl d ırım
olarak ad l a ndırılır. Bu tür yıldı 
rımın gerçek sebebi bilinmemek-

le beraber, ileri sürülen bir teori
yıldırımın, oluş tuğunda, kısmen

ortüldüğü yöı1ü nd ed ir. Top yıl
d ırım ı se, havcıda a sı.l ı d u rrın
parlak bir küreye benzer. Şimdi
ye kad ar bunun h akk ı nda bir

ve
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ma n ise, muhtemelen yıl d ırı m
darbesinin yukarı ve aşağı bölgelerinden gelen ses biz farkl ı
za manl arda ulaş tı ğ ında n, gökgürü ltüslinc mahs us o deri n,
u7un, yuvarla nıp gelen sesi i şiti
riz.
Ba zı durumlardrı ise y ıldırı 
ın ı ıı ış ı ğ ı gö rül ebilir fakat sesi

duyul amaz. Bu gök g ürültüsü
yıldırım tarafından üretilmiyor
anl a mıııa nıı gelir? Gerçekte gök
gürü ltüsü vardır fakat atmosferin ses da l ga larını kırarak sesi
ha fifl etmesı gök gü rül tüsü nü
duyulmaz kılFıOi lir. Ses sıcn k havada soğuk havada o lduğtmdan
da ha hızlı yayılı r. Sa kin T1avada
ses hızı mertebesindedir (burada T Kelvin derece cinsinden sı
crıklıktı r). Ayrıca diğer tüırı şFırt
ların aynı oldu~ı cfuruınd a, ses
h ızı rüzga r hı zı ile artar. Sıcil k lı k

n o rm;ılCl e yü kse klikle a z alır.
Bundrın dolayı ses d a l gal a rı sı 
ca k ve yere yakın yüzeylerde d /\-

hcı hızlı hareket eder. eticc olcı
rak y ıld mma 5 km'den daha yakm bir gö7.lemci genellikle gök
gürültüsünü duyar, 15 km uzakta ol;ın bir gözlemci ise duyamaz

(1 ).
Diğer taraftcın

gözlemci

yıldı

rıma birkaç kilometre yakın oldu ğunda dahi gök gii rültüsi.inü

duyamayabilir. Bunun sebebi,
y uka rıda da açıkl andı ğı gibi, ses
dFı l ga la rının karışık biçimd e birbirlerini etkilemeleri ve ha va
moleküllerinin gök gürültüsünü
azrı ltmayl'I yatkın olmasıdır. Mesela, 50 metre çapında küçük bir
ha va ~ird abı ses dalgalarının düzenim bozabilir. Boylece alçcı k
enerjili y ıldırımd an o l lı şa n gök
gü ri.ıltüsü çn l ka n tılı havada ancak birkaç kilo metre hareket
edebi"lir. Ses pa tla ma sı arn.sıra
gök gürültüsüyle ka rı ş tırı lır. Ses
patl a ma sı bir hava aracının ses
hızını aştı ğ ı znman da o l u ş ur.
H rıva a ra cı h avayı sıkı ş t ı rır ve
şok da lga ları haline getirir bunlar da hava aracının arkasmdaki
koniden birbirlerini izleyerek d ı 
şa rı çıkarl a r . Şo k da l ga la rı boyunca kısa mesafe içinde büyük
orandcı de~işen hava basıncı belirgin bir gürlemeye sebep olur.

DEVAM EDECEK
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Ulkellliz orlllan yangınları korullla
•

organızasyonu
Yrd. Doç.'Qı;. Ali KÜÇÜKOSMANOGLU
I.U. Orman Fakültesi
1.GİRiŞ

Ti.irkiye'de orman ya ngınl a
rının önlenmesi ve söndürülmesi ne ilişkin tedbirleri etkili
ve verimli bir şekilde uygulamak için, yin e etkili ve verimli olarak ışleyen bir orgaııizas
yona ihtiyaç vard ı r. Yürürlükte
olan mevzuata göre oluşturul
muş bulunan organizasyon, orman yangınlarının ön lenmesi
ve ÇJkacak yangınlar l a s ava ş
amacına dönük ça lışmaları gerçe kleş tirm eyi amaç edinmiştir.
Bu mevzuat öncelikle Orman
Genel Müdürlüğü olmak üzere
halk a, kamu kurum ve kuruluş ların a çeş itli görev ve yükümlülükler ge tirmiştir. Ayrıca
söz konusu mevzuat bu konudaki koordinasyonu saŞlaya
cak şekilde dü.zeplen~ış bulunmaktadır ( PIRINÇCI, 1988).
Bu se beple gerek Orman
Bakanlığı gerekse Orman Genel Müdürfüğii'nün Merkez ve
Ta ş ra Teşkilatındaki orman
ya ngınlarıyla il gili organizasyon un yapı ve işleyişini ortaya
koymak faydalı olacaktır.
2.YANGIN KORUMA OR-

yangın önl em~ ve ya n g ınla savaş görevleri Orman Baka nlı ğ ı
bün yes in de Merkez ve Taşra
Teşki l a tı olma k üzq;c örgütlenmiştir (ÇA AKÇ IOGLU, 1993 ).
2.1.0rman Bal<anlı Ş ı ' nın

rilmes i,

Orman Koruma Görevlen
9 Ağ u s t os 1971 tarih ve
20955 say ıl ı Resmi G;;ıze tc'de yayınlanan KHK/442 kara r say ılı
"Orman Bakan l ığı'nın Kurulu ş
ve Görevleri 1-fakkında Kanun
Hükınünde Kararname" ormcın

Ayrıca 6831 sa xı lı Orman Kanununun Beşinci Fnsıl Vl. Bölümünd e yer alan Orman Yangı n
lorının Söndürülmesi başlığı altınd a 68-76. nuıddelcr or ma n
ya n g ınl tı rın ı, çık m ada n ö nce
a l ınma s ı gereken ö nleyici tedbirle rle ynngın çıktı ğın da na s ıl
ve ne şe1<ilde sava ş ed il cceğini,
kamu k ı.ınım ve kuruluşl a rı ile
ne şekilde i şbirliği ve koord inasyona geçileceğ in i d üzcnlcmekted ir.
Bu çerçevede olmak üzere
6831 say ı l ı Orman Kanununun
75. mnddesi büyük önem orzctmek ted i r.Çi.i nkı.i sözkonusu 75.
m.addc Orman Genel Müdürlüğ ü' nü "Ya n g ınl a rı ö nleme k
maksadıy l a en çok beş yılda tahakkuk ettirilecek bir p lan ve
progra m dahilinde yang ın emniyet yoll a rı ve yang ın ku le ve
kulübeleri yapma k ve bun ları
idare merkezine telli ve telsiz telefortla ba ğ lamakla mükellef kıl
d ı ğı gib i, ya ngın teh lik es inin
fa zla oldu gu mıntıkalard a ya ngın söndürme alet ve ma lzemesi ni havi motorlu vası ta la rla teçhiz ve ta kviye edil mi ş yang ın
ekipleri bLı l undu rmakla" görevl endirmiş tir.
.
3234 sa y ı l ı Omıan Genel Müdü rl üğ ü Teşki l at ve Görevleri
hakkında kan Lı na göre Merkez
Teşkilatında kurulması öngörülen birimlerden biri de ana hizmet birimi olarak Orman Koruma ve Ya n gınla Müd ahal Dairesi Başkan1ı ğıdır.
Sözkonusu kanunun 7. maddesi ne gör bLı dairenin görevleri şun l a rdır:
'
(1 ) Orma nları usulsüz müdahalelerden korumak,

ların korunm.asına ili şkin çeşitli

hükümleri içermektedir. Ad ı geçen krı nu n hükmüı1d cki kararmı menin amacı (Madde 1 ): ... orma n l a rın korunmas ı ve gel i şti
rilme!>iniı1 saiföınması, orman ların içind e ve bitişiğinde yaşayan
köylülerin kalkı n d ı rıl m as ı ve
bunun için gerekli ted birl erin
al ınm ası vb. l1usLıs l a rı i.çernıek
ted i r. Kara rn ame nin "Görev"
bölümü nde (Madde 2) ise : Orımınl arı n korı.ı nması, imar ıslah
ve ba kımını sağla mak; Orma n
sın ırla nd ı rılma s ın ı ve kadastrounı.ı yapmak vb . gibi önemli
kısımları kapsam aktadır.

2.2. Orman Genel Müdürlünün Merkez Organizasyo-

G ANİZASYONU

ğ ü'

Dünya' da orma n ya n g ınla 
rı nda n zarar gören tüm ülkeler
bu yangın ları önleme ve onlarla
savaş içi n, a dına genellikle Ya ı~
g ın Ko ruma ve Savaş O r~a nı 

nu

zasyo nu d enilebilen bir brgü t
k L1rmı.ı şlardır. Yine bu ülkeler
ku rd ukları yansın o rgrı ni zasyo
nuıı a çeş i tl i gbrev ve ye tkil er
ve rmişlerdir. Bu görev ve yetki-

lerle do nanan Yang ı n Kor uma
ve Savnş Or&anizasyonları, kendi ülke l eri nın bün yesine gö re
ö rg ütl enmek, yangınları önlemek için al ınabi l ecek tüm önlemleri pla nlomnkta ve ormanda ya pacakla rı işl eri beliJlemekt.!'?d irfcr ( ÇANA~Ç J OGLU ve
OYME , 1988 ). Ufkemizde de
gerek orma n ko rum cı gerekse

Bilindiği üzere 25 Haz iran
1945 tarih ve 4767 say ıl ı "Orman

korum;ı ku ruluşunun kalkın dı
rı lmas ı ve bu kurulu ş un gö r~v
ve yetkilerinin Dt!vlct Orman lş

letmclcrinc devrine da ir kanun"
ile Orman Muhafaza Genel Komı.ıtaı1 l ı ğı ' nn ait koruma görevleri O rman Koruma Müdürlüğü'nc d evred il mişti r.

Ormnn Genel Müdürlüorman koruma ile il~ili
görevleri, Orman Genel Müdurfi.iğü ' nün Teş kilat ve Görevleri
h al<k ın da 31.10.1985 tarih ve
3234 sa y ıl ı kanunda b lirlenm iş
tir. A dı geçen kanun un 2/b
ma ddesine g_öre Orma n Genel
Müdürl pğü Orma nların g Jiştiğü'nü n
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u sLıl s üz ve ka nun suz
müd ;ıha lcl ere, tabii afeti re,
yangınl ara, muhtelif za rarlı lara
karş ı korı.ınması ve qerekli kontrollerin sağ l an m ası ' ile görcvlendirilıı:ıi şti r.
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(1) Ormarı ko ruma ve ya n gı nla savaş h iz metlerinin yapıl
masını sağlamak,
(2) Orman yaııgınlMı nın önlenmesi ve savaşı ile ilgili haberl eşme ve tesis lerin yapılmasını
sağla mak,
(3) Habe rl eşme araç ve gereçlerinin bakım ve o narı mlarııu
y<ıprnak ve yaptırmak,

(2) Onnanlarda tahriba ta yoJaçan hastalık ve her çeşi t orma n
zararlılarını önlemek ve bunlarla sa vaşmak,
(3) Orm a nl a rd a ve orman
içindeki o tla k, yaylak v kışla k
lardaki o tla tmayı düzenlem ek,
(4) Orman yangın l a rım önlem e k ve ya ngın larla sa vaş a m acıyla p la n ve programlar ha zır
lamak,araç ger 'Ç temin e tmek,
tesisle rin kuru i masını sağl a mak
ve gerekli tedbirleri a lınal<,
(5) O rman ya ngınları il e savaş için kurum içi ve kurum dışı

(4) Bölge Müdürünün vere benzeri görevleri yi'lpmak-

ceğ i

trr.
Bilindiği ü zere O rma n Gen el
Müdü rl~ig ü taşra teşkilatınd a
Orırnın I şl etm e Müdürlükleri
bünyesinde xangınla savaş hizmetlEr inde fıi len ça lışan ve söndürme işç ilerinden o lu şa n ilk
m.~id a hale ve hazır kuvvet ekiple ri bulunmaktad ı r.
Ay rıca hale n 1644 to plu ko-

kuruluşl arla işbirli ğ ini , halkın
u ya rılması ve aydınlatılma s ını
sağl amak,

(6) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmakhr.
Orman Koruma ve Yangınla
Müca d e le Dairesi Başkanlıği hal e n ü ç ş ub e müdürlü ğünden
olı.ı şmaktadır. Bunlcır

·

-Orma n Ko ruma
-Orman Yangınla rıı\ı Ö n leme
-Orman Zararl tları lle Mücad e le Şube Müdü rli.iklerid ir.
Orman Yangııılannı Söndürl'ne Şube Müd ürlüğ ü, yan gmlarla ilg ili tüm faaliye tlerin organizasyonunu yü klenmiştir.
2.3. Orman Genel Müdürlüğü' ııiin Taşra Organizasyon u
Orman Ge n e l Müdürlüğ ü
taşra leşkilatında ya ı1g ıı) koruma hizm etle ri Böıge ve lşktm e
Müdürlükleri ile Tşle tm e Şeflik
leri ta rafından yürütülmektedir.
Bu çerçeved e olmak üzere 28
M a rt 1986 tar ih ve 19061 sayılı
Resmi Gaze te' d e Y.ayımln nan
Orman Gen c i Müdı.i rl i.iğ:ü Taşra
T eşk il at ı Görevleri, (,:alış m a
Usul ve Esas l a rı Hakkınd a Yön e tm e l iğe göre Orma n Bö lge
Müdü r lükle ri bünyesinde faaliyette b ulunan Şube Müdürlükleri oluşturu l muş tur.
Orımın Bölge Müdürlükleri
bün yesind e bu luna n Koruma
Şube Müdürlüklerinin görevleri
şunlard ır:

ruma m erkezi nd e 5400 orman
muhafaza m emuru, orman kon.ı ma hiz m etleri ni y ürütmekte
ve bu arada sözk onusu ekipler
ya n g ın koruma konusund a da

yararlı olmş ktadır.
Orma n Işletm e Mi.idi.irlükle ri nd e, ç ı kan o rma n ya ngm l a rı 
nın yerle ri h a le n ülke baz ında
809 adede ulaşan yangın gözet-

le m e kule leri ile belirlenmekte,
te lli ve telsiz haberl eşme ağ ı ile
d haberl eşme temin edilm ~kte
dir.
1984 yı lın d a sonu çla n a n
planlam a ça lı ş m a l a rına göre,
bütün ornuınlamn ı zın gözetim
n l tınd a tutulabilmesi için, 961
a d et yan g ın göze tim kulesine
ihtiyaç bu1unmaktadır.Görü l dü
ğü üzere Orman Genel Müdür füğü, orman ynngı nl a rını gözet! ' m e ko nus unda çok iyi bır düzeydedir. Eksik gözetlem e kulelerinin en kısa süre içerisinde bitirilmesi ycıra rlı olacaktır.
3. SONUÇ
Bura ya kadar ya pıl a n açık 
lamalardan anlcışıla cağı üzere
ü lkemizd eki Yangın Konuna ve
Savaş Organizasyonu ba şta O r-

m a n Bakanl ı ğı olmak ü zere O rm an Genci M ü dürlü ğü n ün
sorum lulu ğu a ltınd a ör gü tlen miş bulunmaktadır. Onnan yangınlarının önlcıunasi ve çıka ca k
ya n g ın larla savaşta tüm teknik
ve ı d ar i tedb irl e ri a lm akla
görevli olan taşra ~cşkilatmın en
alt birimi Orrnan Işl etn:ıe Şeflik
le ridir. Bu n edenle özellikle yangın la rın sıkça görüldüğü Orman
Işl etme. Müdü rlüklerind ek i Orm an i ş l e tm e Şeflik l er inin
sah a la rını küçü ltmek s ure tiyle
ya ngın ö nlem e ve savaş e tkinlikle ri arttırı l malıdır.
.. Orman Korı.ıma i le Ya n g ın
ünleme ve Savaş Gö r evleri
m evzu a tta yer a ldıgı şekilde olma k ü zer e, tekn o loj ik ge li sm c leri dikka te a lmak s uretiyle
yeni uygulama ları devreye sokmak gere kir. Ormanları ya ngı n
dan ko rumak İ )in izlenen
politikalar $Ü nümı.i z şa rtl a rına
gö r e d eğ ı şe bilm e l i, a n cak
ya pıla ca k bu d eği şiklikler orm anlar ın tahribın e sebebiye t
vem1em >lidir
KAYNAKLAR
ÇA AI<ÇlOGLU, H. .
1993. Orman Konıına. l s tanbul Üı1i ve ı:s itesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yay ıı~ No:
3624, O.F. Yayın No: 411, ls tanbul, XV+617 s.
. ÇA NAKÇIOCLV, H. ve
ÖYMEN, T.
1988. Çeşitli Ülkelerde Orman 1 Yangından Korumada
Organizasyoı1 ve Yasal Düzenlem e ler. Tanın Orman ve Köy
işleri Bakanlı ğı, Orm an Genel
Müdürlüğü, Yayın No:29,
No:6721. Anktıra, s.338-14

PIRINÇÇl, M.

1988. Türkiye'de Orma n
Yangınları Koruma Organizcıs
yon u Tarım Orman ve Köy lş
leri Bakan lı ğı, Orman Gen el
Mi.id i.irl üğü, Yay ın No:29, Seri

No:672, Ankara, s.328-10
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Yanma ve Rüzgar
PROF. DR. TORUL MOL
İstanbul Üniversitesi
Orman Fak. Öğretim Üyesi
Tutu ş ma, oksitlenme çeşitlerinden biridir ve kı sa sü rede yüksek sı cak l ıkta o lu şur. Diğe r oksitlcnmclerden

mesela yağlı boyMım kuruması ise nornıal sıcaklıklarda
o lu şur. Uzun bir sü r d e yağ
tabaka sı oksijenle birl eşir oksitlenir ve sertl e~ir, an cak çok
u zun sür'e de çık an sıcakl ık
ihma l ed il ebilir.
Ba ze n bir so ba içi nd e
odunlar çok gevşek is tifl enir,
yada odunlar kalın ve rutu betli dirler, bu hald e tutuştu 
rucunun m eydana ge tirdiği
s ıca klık odun lar tarafından
em il ir, s ı caklığın fazla artmas ı engellenir ve soba tutu ş
maz. Rüzgar, ya ni ilave akım
yanma başl a n gı cında ya nıcı
madd eye bol oksijen snğlar.
Şayet bu h ava akımı yanma
başl angı cında çok şiddetli ise
serin navayı getireceğind en
yanmayı daha da ~ecik tirir.
Ekseriyetle sobalar ılk tutu ş
turuldukl arınd a ya nma penceresi nin kapıs ı yarı kapa lı
tutulursa tutu ş ma run daha
kısa za manda meydana geldi ği görülür. Yin e tutu ş ma
ba şlan gıcında rü zga rın şid
olması is tenmcd i ğin.d en
açık a la nda ateş yakarken

d etli

rüzga r yönünün s ip rlenm ye ça lı ş ılm ası bu se be pten ôir.
Yanmanın ile ri sa fhaların
d a ise yeter derecede sıcakl)k
meyd ana geldiğ ind en rüzga r
tam aksine yanmayı hızla n 
dırıcı e tkilerde bulunu r. 13u
e tkil e rin ba ş lı ccısı ya nın a
n oktasına, oksij ni y \.iks ek
havanın getirilmesidir. Ikinci
o l arcık da a lev i ileri doğru
yatırarak yanmayan madôelere enerji ulaş tırıl ır. Bu sı ra
da hava cereya nı, rad yasyon
ve konvcksiyoıı yolu ile yan -

manın

gen i ş l e ll'ı es in de

ö n em li bir reaksiyon olur.
Rüzgar bu d av ranış ı ile küçük yang ınl arın c n tansitesi
(şiddeti ) nin artmasına dı-ı sebce olur.
Rüzgar la r özellikl e onnan
yangınlarında ya n gının yayılma hı zının saniyed e metı:e
o la rak a rtın as ıncı yardı m
ederler.
Me teorolojid e: yer y üz ün.den yukarı doğru 1500 m .lik
y üksekliklerd e h erha n gi bir
rakımdn maksimum - ruzgar
hızı oluşursa buna "alçnk seviye jeti" denir. Ya n gın davranı ş ı ç alı ş m cı l arında ise:
rü zgar hız ının O - 500 m. rakım1a r a rasınd a maks imum
hı za s ahip rüzgar r,rofllin e
"a lçak se vi ye jeti' de nir.
Böyle bir rüzgar jeti o l u ş tu . ğunda yangının üzerind e öyle bir zon va rdır ki, yüksekli k arttıkça rü zgarın hıZ L azalı r.

Ekstre m yangı n davranı şı
bı.ı a lça k seviyeli jet rü zgarınd an ço k e tkilenir. Ç ü1lkü
rüzgar hızı nın maksimumu
450 m. veya daha az _yükseklikte olu şm aktadır. ~ayet je t
maks imumu yan gın ü zerın
de yeterli yüksek değere ulaşı rsa rüzga r profili; yüksek
arttıkça h ızı da so nsu za k a dar artan ve ya ng ını e tkileyen bir rüzgar profili gibi
düşünü l ebilir.
En ş idd etli yangınla r

je t
ma ksimum unun 30l<m. /saat
veya dah a fazla o l d u ğ u z amanlarda m eyd a na gelir.
Türkiye'de 24 y ıld a çı
kan (1959 - 1983) ve büyüyen ya n g ınl arın % 50' s inaen çoğunun 300 m.nin üzerindek ı rnkıml ardcı çı kması ,
bunların alçak seviye jetleri
il e il g is i o ldu ğu nu gos te r-
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it e kiın birçok
ya n gınla rda yangın a mirlerinin "rüzgar yön değiştirdi"
veya "rüzga rl a rın h ·ı zı a r ttı "
ifa d el eri d e bunu d oğru l a
maktad ır.

rn e kte dir.

Buna gö re a lça k sev i ye
jetlerinin o rma n .yangınların 
da m eydana gelebilecekle rini önceden kestirebil m ek için
en yakın meteoroloji balmüd ürl ü k lc ri nd e n d eva m ı bu
rasa tl a rın temin edilmesi ve
ya n gın söndürme ça ltşma la
rıncf<ı d eğcrlend irilmesi gerekir.
KAYNAKLAR:
ÇANKECİOGLU,
H.
1993, Orman Koruma.
i.ü. Orman Fakültesi
Yayınları, İ.Ü. Yayrn N,o.
3624, O.F. Yaym No. 411. Istanbul, XV+633.
DAVİS, K.P. 1959, Forest
Fire; Control and Use.
McGraw-Hill Book Co mpany,,.N~~ Yo.rk XJil+ SŞ4
KUÇUKOSMANOGLU,
A. 1987, Türkiye Orman larında Ç ık an Yan gınlann

Sın1fl ancfm lması

ile Büyük

Yangınların
Çık m a
ve
Gelişme Nedenleri.
O.G.M. Eğit im Dairesi.
Başkanlığı Yayın ve Tan ıt
ına Şube Müdürlüğü Mat-

baa sı, Yayın

No. 662, Seı· i
No. 28 Vl+245
MOL. T, 1989, Yan g ı l'l
Davranışında Rüzgar Profilleri.
Tarım Orman ve I<öyi ş
leri Bakanlığı, Orman
Genel Müdürfli ğii , ' Yayın
No. 28 Seri No. 671, Ankara
s. 20 - 30.
SCHAEFER, V.J , 1957,
The Realationship of Jet
Streams to Forcst Wild fires.Jour. .Fores t.ry, 55: 419425.
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Orh an AKYILDIZ
Elektrik Mühendisi
İ tfaiye Eğitim Merkezi Amiri

.

iŞLETMELERDE
YANGIN
••
•
v •
•
•

GUVENLIK EGITIMI (2)
TEMEL EGİTİM İ HT İ
)'AÇLARI
Tşletmelerd eki yangın güvenlik eğitim progrcımları hazı rlan
madan önce mu tlaka ne tür bir
eğitime ihtiyaç o l duğu belirlenmelidir. Hangi seviye ve görevdeki insanların cğitimlerinae ner.c daha fazla ağırl ık ver i leceğ i,
ıhliyaçlarıp belirlenmesi ile ortaya çıknr. Işle tmeJ e rd e orga ni ze
edilecek bir yangın güvenlik eği·
tim inde i şle n ece k konular ise
aşağıdaki gibi sırala nabilir.

1.. Yangın ın Doğası

l şl ct melerd e çalı şa n he rkes
xa n gının d oğas ını bilmelidir.
Çünkü bir şeyden korunmak ilk

bnce onu ta nımakla başla r. Tanı
ma d ı ğ ınız özelliklerini bilmediğ in i z -bir dü şm anla nası l mi.ica-

Clelc edebilirs iniz. Ycıngın ve
ya nma bilgisi verilirken a şağıda
ki sı raya dıkkat edilmelid ir.
a. Ya nı cı maddeler
• Yanıcı gazlar
• Yanıcı sıv ı l a r ve buh arları
• Yoğun dı.ıınan ürete n ve
hızlı yanan maddeler
b. Yangın sebepleri
• Elektrik kontağı
• Statik elektrik
• K e ndili ği nd en yanab il e n
madd eler
• lsı kayna kları
• Sigara ve kibrit
• Kundakçılık
2. Yangın Ve Dumanm
Yayılması

Bin a larda bulunıın he rkes
ya n gın ve onun doğal sonu cu
olan duma nın yay ı lma h ı z ı ve bu
hızı artıran etkenleri bilmesi gerekir. Yangın ve dı.ı mamn yayıl
ma h ızını azaltacak önlem lerin

bilmeli, nasıl çave uygulama lıd ır. Bu önlemleri kısrıca aşa·
ğı daki gibi sıralayabiliriz
• Mesai sonunda işyerin i terk
ederken bü tün ka pı ve pencereleri özellikle yangın kapı ve kapakl a rını kapatmak.
• Eğer otomatik olarak ça lış
m.ıyorl a rsa bütün yangıı~ kApıla
rını her Zfl man kapalı tutmak
• Otomatik o larak ça lı şa n
yn ngın kapı larının önl rinde en·
gel oulunmaımısını sağla ma k.
• Kaçış yoll;ırındal<i kapıl<ırı
kaprı lı faknt kilitsiz tutmak.
• Muhtemel bir y;ıngı n halirı 
de duma n ve ya ngının yayılma
hızının arttırabilece k tava n ve
duvarla rdaki d elik leri ilgililere
bildirerek kapa tılmaların ı sağla
mak.
3. İy i Bir Yönetim
Y<ı ngın başlamasını önlemekte en önemli faktö rlerden biri de
iyi bir yö netimd ir. Bu yü zd e n
yöneticilerin üzerinde ş i dde tl e
dı.ı rmalan gereken konular şu şe
kilde s ıra lana bilir.
• Ça lı şma al a nını daima temiz tutmak
• Hurdal a rı tedcırik edilmiş
özel kutu larda mu hafaza etmek
ve biriktirmek
• Sadece müsaad e edilen yeri rd e s i ganı içilmesi ve si garay ı
sö ndürmeden atmamas ı gereklineler

olduğunu

LLş tıklarını öğrenmeli

li ği ne inandırıl ması
• Kaçış yolların ın ve koridorl arın temiz tu tı.ı lmas ı
• Yanabilir s ı vıların emniyetli
bir şekild e mLıhafaza edilmesi
Yangın Emniyet Teçhiza tı
lşletmede bult.man h rkes ça-

9'·

lış tığı

yerlerde tesis
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edilmiş

olan

ya n g ın
çcılışma

gü venlik sistem le rinin
prensiplerini v özellik·
!erini mutl a ka öğre nm e lidir.
Bı.ınla rı kısaca şu şe kild e sı rala

yabiliriz;
• Portatif yangın söndürücüler
• Yangın dolapları
• Alarm verme noktalan
• Dedektörler
• Sprinkler sistemleri
• Gaz lı ve tozlu söndürme
sistemleri
• Yangı n damperleri
• Ya n gın kapı la rı ve merdiven leri
. Aynca eği lim programı içeri·
smde programa katılanlar aşağı
dakj konula rdan da mutlnka haberdar edilmelidirler;
• Yan gın em niyet teçhi zatı,
aci l duruml a rd a ku llanıl mak
üzere tem in ve tesis ed i l mi şlerdir
bu yüzden yetkililel'in bilgisi olmadan y rleri asla deği ş tırilme
melidir.
• İşletme içerisinde ve çevresinde görülen suiistima ll er (d edcktörJeri n kapatılma s ı , sprüık·
!er başla rının altına malzemelerin aşırı yüksek dizilmesi, kaçış
yollarının kapatılmn sı, vb ...) acilen rapor edifınelidi r.
• Işl etmeni ıı yrıngııı gü venliği ve ça l ışa ııların ca n emniyetinin, yan gın güvenlik önlemleri·
nin doğ ru verimli bir şekilde ça1ı ş m asın a bağl ı olduğu ayrı ca

vurgu lan ma 1ıd ır.
5. Herh an gi Bir Ya n g ın
Anındaki Hareket Ta rz ı
İşletmede bulunan herkes bir
yansın anınd a na sıl hAreket edcceğın i tereddütsüz bir şek il d e
bilmelidir ve bild iklerini uygula-
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ya bilecek bilgi ve beceriyi kazanmaları sağlanmalıdır.

ALARM - KURT ARMA
TAHLİYE-YANGIN
KONTROL
Ayrıca ~ö revli pe rsonel in, itfai yenin ih tıyaç du ya cağı bilgi ve
yardım l arı sağla yacak şek ild e
yetiştirilmesi ayn bir ehemmiye-

te sahip tir.
5.1 Alarm
i şletmede ça lışa n herkes, bir
l'angın a nıd a ııasıl ala rm verecegi n ı , itfaiye ve bina güvenlik
m erk zinin h angi bilgilere ihtiyacı oldu ğ unu ve alfırını müteakip nasıl hareket ed eceğinin net
bir şekild e bi lmelidir. Alarmın
du yu l ma sının ne kada r za man
alacağını ve bulundu ğu noktaya
yardım e kip l eriı1in ne kadar zamand a ulaşabi leceğini iyice a nlamalıdır. Alarm eğıtim program ı
teorik eğitim ve akabinde periyodik olarak ya pıla ca k pratik eği 
timlerle .m utlaka d esteklenmelidir.

5.2. Kurtarma
Çal ı şa nla r, birisi yara landı 
ğında, yan ma veya dumand a n
zehirl e nme te hli kesi geçirdiğin
d e onu klırtarmak iç in ne g ibi
yöntemler izl eneceğini ınutfaka
öğre nm e lid ir. Kurtarma eği ti 
ınındc üstünde durulması ger eken konula rdan bir kaçım şu şe
kild e sı ra layabiliriz;
• Yara lı bir ki şi tehlikeli bölgenin dışına nasıl çıkarılır
• Yanmar,a başla m ı ş elbiseler
nasıl söndünilür
• Bilincini ka y betmiş b ir insan n<itsıl taşınır
• Tlkya rdıO"I istasyonu ve ekibi nasıl haberdar ed ilir
Kurta rm a eğitimi verilirken

insanlara, herh angi bir tehlike
söz konusu değilse yetkili kişiler
gelinceye kadar yara l ı y ı kı mıl
aa tm a mal a r ı gerek tiği ve eğe r

kurtarma işlemini y ürü ten kiş i
tehlike içerisine dü şme ihtimali
varsa kurtarma çabasında bulunm a ına s t ve kurtarma işlemi ı~i
olay yerine gelecek olan profesyonel itfaiyecilere bırakması gerektiği de ayrıca vurgu lanma lı 
dır.

ve

Yangın

Her ça lısan bir yangın

a nında

5.3. Tahliye,

Kaçı ş

tatbikatları

binayı nası? boşaltacağını bilmeli
ve gereksiz ve te hlil<e li ka h ra-

manlıklardan ka~ınmas ı

gerekti-

ğini anlamas ı s;ıgl a nmalıdı r. Bu
eğitim p rogramının konu başl ı k
la rını kısaca şu şekilde sıralaya 

biliriz
• Ka çış yolları
• Dumanla d ol muş b ir odadaki hareket tarzı
• Asansörlerin kaçış için cısla
kullamla mayaca~ı

• Toplanma yerleri
• Hasta ve bzürllile rc tnhliye
esnasında yardım

• Ziya re tçiler ve taşeronlcırı:ı
rehberlik ve yard ım
• Yangın anında kaP.atı lması
ger eken c iha z l a rın bolge terk
edilmed en ö nce kapatılması
• Sadece yangm kap ılannı
d eğil bü tün kapı ve p en cereleri
kapa tr.nak fakat kilitlem e mek
• Onemli dokümn nl arı ve büyük mikta rlardaki nakit paray ı
ko rumak
• H er işletmenin ke ndine has
o lan özel tehlikeler
Binanın tah liye pla nl arı personele detayla rıyla birlikte açık
l a nmalıdı r. Çok sayıd a insa nın

b ulun duğu ve ta hliye tah li ye
zo rlukla rı ola n binalarda ilave
kaçı ş ve tahliye eğitimine ihtiyaç
olur. Bina tahliye planı mutlaka

periyodik o laral< pratik ed il meli
karş ıl a nıl cın zorluk lar ve
prob l eınler belirlenerek çözümü
yoluna gid ilmelidir. Ayrıca tatbikat esnasın d a panik ve
k aza l ar ın ön le nm esi için tatbikat l arı n pe rs onele ö nceden
haber verilmesi daha uygund u r.

ve

5.4. Yangın Kontrolü
H e r ça lı şa n , söndü rme sistem le rinin ve portatif ya n grn
sönd ürü cü l erin iı1 yerlerin i ve
na s ıl kullanıldıklarını bilmeli ve
bu bil g ile r ya p ılacak p ra tik
eğ itimfe rl e des tek le nm e li d ir .
Egitim esnasınd a çalışma alanlarında ç ı k ırıas ı muhtem e l yang ın türlerinin sönd ürülm e ve
kontrol a l tı na a lma yön tem leri
ü zerind e ö z ilikle d urulm a lı
fa kat bu esıuı da di ğe r ya n gın
türleri d e umtluh11a rnalıdır.
Ça lı şanla ra kend i em n iye tlerini sağladı klarınd a n emin oldukları takd irde yangını söndürm ye teşebbüs e tm e le ri v ur-

gulanma l ıdır . A y rı ca ça lı şan 
ra rın
b ö lüml crı nd eki
s öndürücülerin boş veyrı doldu rul-

ü zere
gönder ilm iş
olabileceğini göz önünde buh..ın·
durmaları ger kti ğ i a çık lan 

ma k

mal ı dır.

Şirketin başka bölfün leritıdcn

transfer edi len eersoncl, yeni işe
al ı n n nlar, g~ ı c i p ersonel ve
taşeronlar ın c itimlerinc dikkat
edilme lidir. alışan p e rson elin
ya n g ı nl ara
h a n g ile rinin
mücfa hale ed ceğ i belirlenmeli
ve bu d oğru ltuda ilave eğil i m
d en geçirilmeleri sağlanmalı d ır.

Yanıın Yerinin Adresini ve

Telefonunuzu Dolru Olarak
Bildiriniz
27

AL0-110
M. Metin KIZILKAN
..
.'Kimya Mühendisi
itfaiye Eğitim Merkezi Oğretmeni

Sanayi Kuruluşlarına Verilen
Eğitime Genel Bakış
İt faiye Eğitim Merkezi; YanKorunma Yönetmeliği
nin (1992) Bölüm 1-/3-7 no'lu
madd esi gereğince Ya n g ı n Güvenliği, söndürme yön temleri,
kurta rma ve il kya rdım konu larında ülkemizde ilk ve tek yetkili kurum olcırak kcımu ve özel
sektörden gelen p er oneli yetiş
tinnek üzere faaliyetleri sürdürmektedir.
Kursiyerler ya n g ı n l o mücad e le bi lgisinin sonucu yangııı
çeşitlerini risk faktörlerini , yang ınıı.1 o lu şumıı nıı , geli şimini ve
seyrini tanunakta ev ve iş yerlerinde yangın başla ngıcına neden
o labilecek etkenleri na s ıl o rtadan kaldırabi l eceklerini öğrcn
mekted iri er.
Söndürme maddeleri ve yöntem !.erini öğrenerek uygun sönd ürm maddesinin seçimini yapark e n müdaha le yö nteml eri
konı.ıs ı.ında da karar vermektedir. Portatif yangın söndürücülerin özelliklerine göre konulması gereken yerlerin lesbiti ve
kontrolü konusunda bilgi sahibi olm aktadır.
Kurtarma eğitimi sorı ucu insa nları n ya ng~n ortm;undan ~1~
s ıl tahliye cd ı lm e l e rı ge rektığı,
kaçı ş yo ll arına ulaşma d a zorl ukların üstesi nden na s ıl gelecekl eri konusunda b ilinçlendirilm lidirler. Kursiyerler kend i
kendine yeterli olmayan insanl a rın tahliyesi sırasında uygulayacakl arı taşıma yöntemleri ni
ve ilk yardım ın temel prensiplerini en iyi şekilde öğrenmektegından

d irler.

KİŞİ SAYISI ORAN ('il

Yangın a ilk müd ahale, itfaiye'ye ihbar , çevredeki insanla-

YAŞ

rın u ya rılma sı, kaç ı ş yolla rına
ulaşma, toplanma al a nındaki
insanların kontrollerini gerçckIeş liren eğ itilmi ş personel o lay

16-20

9

5. 1

21-25

29

]6.5

26-30

41

23.4

31-35

44

25.3

36-40

23

13.2

41-54

29

16.5

yerint: gelen itfaiyen in çevreyi
tanımasınd a, ris k bölgeleri konusunda uyarılmasında da aktif
olorak rol oynamaktadır.
Eğitim merkezinin kursiyerlerine vermiş oldu ğu eğitimd en
hedeflenen bunlar iken, sektörle rin daha çok yang ından ko runma yönetmeliği nin zorl ayıcı 
lı ğı nedeni ile dcrnan gönderdiği gözlenmektedir.

ÖGRENİM KİŞİ SAYISI ORAS ırc )

DURUMU

İlkokul

41

43

Bire-bir ya pıla n söy l eşi lerde
kursiyerlerin ça lış tıkları firmalarda ya ptırım g üçlerinin sınırlı
olduğu, ek bir sorumluluk olarak ya n gı n güve nli ğ i eğitimine
gönderild ikleri sonucuna ula~~l 
m ı ştır. Yangına karşı duyarlı fır·
maları n

Ortaokul 14

15

Lise

35

34

Üniversite 7

7

itfaiy e eğitim merk ez ine
gönderilen 96 kursiyer a rası nd a
yapı l an eğitim du rumları ile ilgi li istatis tiki son uçlar birinci
tabloda gösterilmiş tir.
Eğitim merkez ine gönderil en
175 kursiyerin yaş g ru pl arı incel endi ği nde iki n ci ta blo ortaya
çıkmaktadır.

ise yang ın güve ı1li ğin
dcn sorumlu, aktif fakat, yaptırım gücü olmayan personellerle eğ itime katıldığı tesbit ed ilmiştir.

So nu ç o larak; eğ itim gören
in sa n tedbir cılnıLı ihti yac ı
du yacakt ır.
Oysa en ü st
sev iy ede ki yö ne t ici, ya.n g 1~1
güvenliği ne inanmtyorsa hıç bı r
şey yapılamayacağı o~l~~a dır.

Bu nedenle yaptırım gucu olan,
eğ itim e in an mış sorum 1ı.ı1 Lı k
sahibi kişilerin sektörler tarafııı
d an eği t i m e gö nd e rilmel ~ ri
kendileri aç ısınd a n
ve ıt
fa iyeıniz açısından dah cı faydalı
olacaktır.
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Efes

Tapınağı Yangını

Dr. Akil Süheyl BECAN
yd ın' m şi rin kazcısı

Açuk' ta (Efes ) ye ralani
Sel-

Sidon' lu Antipatros tarafın
dan yeryüzünün yedi harikasından biri, ha tta en gü zeli d iye ta nımla nan Artemis Ta pı
nağı'n\p (J\.rtcmision) ya p ııı."lı 
na M .0. 570' !e rde başl a nılır.
O sırada, Sisam Adas ın da (Sam os) koca m a n bir tap ın a k
(l-l era ion) yapılıy o rdu. Efes,
ufak tapı n akl a rı yla yetinemiyece~ ind e n G irit'tc ı"t m imar
Ch ersip hro n' la oğlu Me tagenes büyük b ir tap ı nağ ı n in şa
ası için d avet edil ir. Artemisi.on ba tak lı k zemind e kurulacağınd fl n , b n zer koşulda Hera10 11' ~1 ti'l scırlaya n miııı a rl ard a n

Theodoros da tem e llerin yap ı
mında görevi ndirilir.
Ta ma m e n m rme rde n yapı lan bu tap ınağ rn kap l adığı
a la n ( s t ilo bat) 55,10 m x
ıı s, ·1 4 m . idi. İ ki s ıra sütun orman ı, ta p ı nağı çepeçevre sarı
yordu. Plinius'a ( M .S. 61 M .S. ·1·14) göre, tap ın a kla 127
sü tun vardı. Sütun yü ksekliği
nin çap la oranı bili nd iğinden,
veri le rd e n sütunl arın 19 m .
yü kse kliğinde o ldu ğu b ulunrnu ş tur . G iriş kısmınd a yeraLa n 36 ade t irurn n fi gürlü s ü tunların ( col umna caclcta )
ü cr e tini ze n g in Lid ya f<ral ı
Kar.un ödemi ş t i . S ütunların
M.O. 550 yıllarında tamamlandı ğı talmri~ı edilmektedir. Artc mi s io n, lo n ü slubunu n ilk
u ygu la nd ığı yapıd ır. Cephede
8,74 m. a ralıkla konan sü tunlar, 24 to n ağ ı rlığındaki b lok
m erm er a lınlığı taş tyordu . O
ağı rlı ğ ın, o devrin tekniğ iyle
20 m. y üksekliğe nnsıl çıkartı] ·
d ığına aktl sı r ermez.
Bina iki ta ra fa eğimli bir çatıyl a örtülmüş tü . Ça ttd aki ahşapların ü zeri de h erhalde kiremitl e kaplıyd ı. Bu ko nuda
kesin bulg u e ld e edilmiş değild ir.

Bina,

ça tı s ın a

kad ar tama -

m e n merm e rdi; ahşap sadece
tava nd a ve sedir ağacın dan
yapılmı ş kapıd a kullanılmıştı.

Artemision' un ortasında yerala n Artem i ş heykeli ünlü h elkeltraş Endoios ta rafından sert
ağaç ta n
(muhtem elen aba·
noz ağacı) yapılmıştı. H eykelin bulundu ğu kısımd a tavan
ka pla rn ası yok tu, yağmm üzerine yağıyord u .
Tava nın a h şap kaplama sı

20 m . yükseklikteydi; yani sekiz katlı bir binanın en üs t kat
tavan d öşemesi kadar y uka rı
d a yer a l ıyordu.
Maked onya Kra lı TT. Fil ip,
ülk esinin ~u zey ind e harp
ed erken, M .0.356 yılıt'lll'\ 1O ila
15 Ekin\ g ünleri arasında dört
m e ktup a lır . Bi rind e ü çü n cü
oğlunu n doğ um~u , b ir diğe ri n
d e Artemis tapınağın ı n yak.ıl 
dı ğı haberi va~·pır . Büy~,k Tskend er' in (M.0.356-M.0.323)
d oğdu~ u gü n A r te mi s ion' Lın,
şöhre t ısteyen Erostra tes isi mli
bi r deli ta rafından ya kıl d ı ğ ı
tarih k itapl nrındn yera lır.
Efcslil ' r, tap ı rıağ ı ı'I rah ip lerine, T<ııı rıça nın Ar tcm ision' u
n e den ko ru ya m ad ı ğır~ı sord ukların da : " l3üyi.fk l s ke n d cr'in doğ umuna ya rdım etm ek için 'Nfcı ked on ya' da b u lundu ğu " yan ıtını a l m ı şlardı.

Artcmision ra hi p lerine Esscn es d ·nir; töre n le ri yönetir,
tapınakta kal ırlard ı.
T a pı nağın çevre $Üve nliği d evriye
gezen sü vn rıl e rce sağ l a nı rdı ;
ayn ca tapınağ ın içi nde daima
ha z ı r bek leyen ko ru y ucular
vardı.

fes' teki Artemis
E
sad ece bir
o la,ra k gö rm e m ek ge re kir .
tapına

ğın ı

tapın a k

M.0. 2000'1' rd e Babif' d e, Mı
sır' d a, din.ine bağl ı kişilerd e n
cmcınc t a lınmı ş t a h ıll a rı , hasattan sonra öde nm k koş u 
luyla ürün üze rine ava ns veren zen g in, iy i ö rgütl e nmi ş
kuruluşla r o lan tap ın ak la rda

30

ilk _panka işleml eri yapılırdı.
M.O. VlI yü zyılda ortaya çı 
kan para üzerin banka ışlem
leri geliş ti , J\.rtcmis tapın ağı
da banka işleml e rinde n çol<
büyük gelir eld e etti. Ar kmision ' un Küçük Mcnden.!S vadisinde gen iş arazileri, otlakl a rı, taş ocakla rı ,da l ynn l a rı
vard ı. Tap ın ak , o dev irde
dünya nın e n <ı.e ng.in ya t ırım
ba nk as ı ydı. Yatırı m yap m a k

ha kk n1da n fayda lana bilen vata nd cış l ar, pa ra larıyla d eğerli
eşya l arı nı buraya koyarla r; sen t karşılı ğında ödünç pa ra d a
a labilirle rdi. Başrahiple ( M e-

gabyzos ) emrindeki b ir grup
rah ip, Ta nrı ça mn v<H·.lı ğını yönetird i. Efcs'in bir adı da" Genel Asya Ba nkası id i.
Art e mi s io n' un yand ı ğ ı
M.0. rv as ı rda, din d ı ş ı ba nkala r (tra pedzites) o rtaya çı
kar. Bunlar ka mbiyo i şlemleri
nin yan ı s ı ra, ödünç ver m ede
kullanılmak ye tk is iyl e para
mevd u atı d a kabu l ed erlerdi.
Pa ra iş l em leri Efes agoras ında
/1

arka lıksız, a h şa p ba nka l arın
önündeki d eğ işim masa ların
d a yapılı rd ı. Zaten banka sözcü ğü nün kökenind d eğiş im
masası a nl a m ı ya ta r.

Yang ın n asıl çı kmı ş tı?
ey t in yağına b atırı lmış

Z na rteksi m eşale olarak

ku llanan bir ç ıl gın , tavandan
yere kadar uza na n, belir li tapınma s üre le ri dış ın da zi yaretçi lerin ta nrı çayı görm esini
engelleyen ör tüyü ya kara k mı
ya n g ını ba ş l a tmı şt ı? Yoksa,
şimdilerd e Aziz j an Bazilikası
nın yer al d ığ ı te pe d en attı ğı
yanar okla rla mı tu tu ştu rmuş
tu? Yirmi m etre açı klığı geçecek şekild e boyutla nmış devas a kes it li ahşap kiri ş l er i bir
m eşa l e ile yaka maya cağ ın a
gö re, yan m ayı k o lay la ş tırı cı
h a n g i yö ntemi ku ll a nmı şt ı ?
Başrahib i ve üs t düzey rahiple ri h ad ım o la n ta pın a k so-
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ruml u la rı ya ıı gın çıkma ihtimalini hiç düşünmeyip, hazır

m den 20 metrelik merd iveni
taşıya rak ço tıya ulaşnrn sı nın,
m eş al ey l e u s ul usu l ya kma s ı nuı; dumanla rın çev-

lıksız yaka l andıkl arından çaresiz, elleri böğürleri nd e olup
biteni seyir mi e tmiş lerdi ?
Batılt tarihçile r yangını irdelemek za h rnetiıı e katlanmamışlardır . Ancak, T Ialikarnas
Balıkçı ş ı ( M .S. 1890 - 1973 )
bir kişinin tapına ğ ı yakamayacağını; rahiplerin m üc vherleri ve serveti ça l ı p tap ı n ağ ı
kundakladık l a rını ; s u çıı , sav urtmasız bir çılgına yi.ikledik1 rini düşünür.
Ana dolu aş ığı Ba lıkç ı , bilg ili, me r a klı , so r g u layan
o i l irn<ıda m ı v asfı y la Erostra tes' i n, kim se lere gö rü n-

r e deki insa nl arca fark edilm emesini11 ol ası olmadığı ileri
sü rer.
erçe kte tı d e o g ün ne
o lmu ş da, dahili ve
ha rici g üvenlik önlemleri bu
d enli ihmal edilmiştir?
Artem is, d oğı..ım a yardım
için Maked o nya'ya g\tıni ştir.
Tamam, kab ul ettik. l yi am.a
rahipleri, s üvariler i de m i
doğuma götü r mü ştü r ? ... Bir
ebe yeter! ...
Kası tlı ya n g ıııj a rııı ned enleri nrasmda "kend ini ispnt et-

G

mek" olgu suna ras tlamr. Ancak, tapına ğın ça tısı ve kapısı
hariç, yang_ın yükü nün yok
denecek sevı yede olması; devriyeler a rasınd an feci u zun bir
merdivenle lek başına geçip
sonra da bir m eşa l e ile çatı y ı
yavaş yavaş yakm anın pek
mı..ı ht cmcl o 1 m a m a s ı,
tapın ağ ın içi nd e ki şey ta na
u yu lacak m ik ta rdaki servet
ned enl eriyle kasti yangınm "
bir s uçu gi:d emek " için çıkar
t ıl mış o l du ğ u fikr in e katıl 
ma rnak eld e değildir. Görü ldü ğü kcıda rı y l a , şa h si servet. ler _yeşersin diye bir yeryü zü
· ban kası kara rtılmış tı r .

V ANGINCA İLK KULLANILACAK

BASSAN

KURU KİMYEVİ TOZLU · & KARBONDİOKSİTLİ
Yangın Söndürme Cihazları

---- BURSAN

BURSA

SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

Merkez: Lltros Yolu No: 4/1 34020 Topkapı - IST.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANiSA
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İsmet GÖL
Kartal Grup Amiri

Adnan MERAL
Amir Yrd.

KARTAL
Grubumuz; Yakacık Caddesi ü zerinde yer alan binasında hizm et vermektedir.
Batıcla Maltepe'dcn, d oğuda Cebzc'ye kcıdcır ktı
zey'd e Sulta nbeyli'den, güney'de sahJle kadar ola n k ısım grubumu z müaah ale a lanı dahilindedir.
Gruba bağl ı olarak hizmet ifa eden üç müfrezemiz
bu l unma l<tad ır. Bunlar Pendik, Tuz la ve Aydınlı
dır. Pendik müfrezcmiz in sorumlu olduğu müdahale a lanına Dolayaba, Kurtköy, Kaynarca, Şıhlı
köy i.i, Kurna köyi.i ve Orhan lı köyü girm.ekted ir.
Tuzla mi..ifrezesi müdah a le a lanına da lçm c le r,

sone l say ısı 164'tür. Grup m erkezimizde 11 araç,
13 m o topomp bulunm aktadır.
Müfreze1erde bulunan araç sayıs ı ise 4' tür. C rup
v müfreze l erimiziıı sorumluluk al anı dahilinde
o lan bölgede y ıllı k ortalama itfai h adise say ı s ı
1400 ile l 500 cıvnrıdır. Bölgemiz dahi linde Piyade
Okulu, Deri Organize Sanayi, Tersa neler, Şıhlı O rgcınize Sanayi, Tkind Zırhlı Tugayı , Hastanele r ve
okulla rın yanısıra bini rce küçük, o rta ve büyük
ölçek li Sa nay i tesisler i bulunma ktadır. Bunların
yanında çok katlı binalar ve orman yoğunluğu

Aydınlıköyi.i, Dere Organize Sanayi, Piyade Okulu, Tersaneler civa rı ve Tcpcörcnkôyü il e Göçbeyli
köyleri 9 irmektcdir.
.
Aydınl ı da buluna n Pa rlayı c ı Pa t.la yı cı Kimyevi
Depolar Müdürlüğünün guvenliği d e sorumluluğumuz dahilindedir.
Grup ve müfreze M erkezlcrimizdcki toplam per-

Kartal itfaiye Grubunu dnhrı da ö nemli kılnıak
tadtr. G rup bi nasın ın fiziki duru munun eski ve
yetersiz olma sı neden iyle yeni g rup binamızın inşaası Namık Kema l Caddesi üzerinde buluna n arsada d vo m e tmcktcdir. Buııun biran önce bitirilm esi ha linde grubun çok daha verimli ça lı şacağın ı
söyle nebi lir.
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Turgut ÇIRGAOGLU
Kimya Mühendisi
Yanıcı Parlayıcı Kimyevi
Depolar Md. Yrd.

Yanıcı Yakıcı Parlayıcı Tehlikeli ve Zararlı
Kimyevi Maddelerin Depolanmasında Alınacak

Güvenlik ünlemleri
Yrnııcı, yakıcı, parlayıcı, asındırıcı

(korozif), /ehirli, tehlikeli ve

ZCl~

nırlı kiınvevi ınaddelcrin tlC'poJ,nıınası esnClsındu uygulantncısı v

1

dikkcıt cdi11neSİ gerekli hususlar hcıycltİ Vt.' çevre güvenliği clCISindnn
büyük önem arzelınekledir. Aşağıdn belirlenen hususlara ricı'yet edildiği takdirde tdılike ycircılc1cak rıskler ortcıd8n kalkacağından bu Li.ir
Lchlikeli nıaddl'lerlc frıôliyct gösterenler inscıni açıdtıı1 olduğu gibi
knnuncn de bu kurrıllnr,ı uvnıcık zorunluluğundadır.
-Tehlikeli rna dd elerle ilgili
topluma açık yerlerle, m eskenlerin altında veya bi tişiğin
d e ol mayacaktı r.Tehlikeli madd eleri çeşitli am açla rla b ı.ılun
duran tehlikeli maddenin m iktanna v e tehlike d erecesine bağ
lı olarak çevre gü ven liği sd;lanac akt ı r.Bu yapıla rın m esl<un
binalarla, kara ve d emir y ollarından uzaklıkl a rı 7 /7751 sayılı
tü zü k te b elirlenen m esa felere
uyg un olacaktır.
-De polar tek katlı ve yangına
120 d akika dayan abilecek malzem ed en yapıla caktır. ~ok ka tlı
binalara ilgili y önetmelik ve tüzüklerde bngorü ldi.i ğü ölçülerd e izin v erilir. Depola rın d uvarları yanmaz, tavanları a ğırlıkça
ha fif ya nmaz malzem eden, d epo tabanları d üz, yanmaz, sız
dı rm az, çarp m ala rd a kıv ılcım
çıkarmaz m alzem eden ve kolay
tem izlenir hafif m eyilli tarzda
işler

ya ptlmış olacaktır.

-D e p o la rda te hlike a nmd a
ve çıkışlar için kullanılacak
yöndeki ka pı l ar ya nmaz

giriş
aksı

m alzem ed en, mümkün oldu ğu
kad a r büyük boy utta o laca1<..
Kapı l ar, p en cereler, pa njurlar
ve l1ava landırma m en fezlerinin
ka p aklan belirli basınç altında
dışa rı ya doğru açıl acak şekilde
yapılmış olaca ktır.
- Tabanda yangın söndürme
ci hazla rı nın verece$i fazla su ve

kimyasal maddelerın ve işyerin
dekı bütün slVıla rı n eşiklerden
t aş m as ını önleyecek ş ek il d e
top lanmas mı ve b ir depoya veya dinlendirme k uyus una girm esini sağlayacak drenaj sis temi bulunacaktır.
- Depoların e trafı toprak setler veya d uvarlarla çev rili olaca kt ı.r. Toprak setler veya duvarlar depod an enaz 1 m. uzaktan başlayıp, duva rların taştan
ya pılması halinde enaz 75 cm.
ka lı nlıkta ve çimento ha rçlı ola
ra k inşa edilecektir. Betonerme
duvar inşası halinde ise kalınlık
tabanda 25 cm . ve üs t noktad a
10 cm .'d en az olm a ya c aktı r .
Toprak setler b inanuı yüksekliğini en az 1 m. gcçecel< ve tep e
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noktasında
o l aca ktır.

enaz 1 111.

genişlikte

- Depo la rd a yan gın a larm
t ertib a tı, d epoların etrafı n da

yangın hidran tı

veya tazyikli su
tcsisahna irtibatlı yangın dolabı
ve hortumları bulunaca ktır. Ayn ca yeterli miktarda seyY.ar tekerlekli a rabalı ya ngın söndürm e tüpleri u ygurı yerlerde bulu ndurulacaktır. Itfaiye Müdürl üğ ünün gerek li gördüğü hallerde o tomatik algılama ve ihba r s is temi ile otoma tik veya
uzaktan kuma nd a lı söndür me
sistemi tesis edilecektir.
- Sigortalar ve motorlar tehlike böl gesi dışında bulunacak,
bunun sağla nmad ığı hallerde
alev geçirmez tam kapalı kutular içerisinde olacaktır.
- Depola rı n d emir aksa mları,
tel çit veya d emir kapı g ibi yerle ri ı1 top raklama tertiba tı bulunacaktır. Ayrıca uysun bir yere
para to n er tesisatı ıle ka ptla ra
statik elektriğe ka rşı topraklanmış, pirinç, bakır veya alü minyum levhalar konula ca ktır.
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- Meskun mahallerden uzak
yerl rdc ve çevresinde korUJna
bandı konularak e trafı duvar,
tel ö rgü ve tel kafesle çevrilmiş,
giriş ve çıkışlar kontrol altına
al mm1ş olacaktır. Çevre geceleri
aydınla t ılacak, bekçiler ouralan
gece ye gündüz gözetecektir.
- l şye.ri güvenl ik al anı içerisinde sigara ve ben zerlerinin
içilmesi, kibrit, çakma k, ateş,
yak ı c ı c isi m bı.ılundurulınası
önlenecek, kolayca görülecek
uygun yerlere u yarı ve ikaz levhaları as1 laca ktır.

- Ambalajlar üzerinde; içerisind e ki kimyevi maddenin ismini, özelliğini, tehlike derecesini sösteren beyn elminel ve ülkemız norml a rın a uygun teh like işaretlerini belirten etike tler
bulı.:ı nac,1ktır. Ayrıca d epolarda
bulLrnaıı tüm kimyevi maddeleri n güvenlik bilgi formları ha zır
bulun;::ı caktır.

- Kimyevi maddelerin depo-

<§>

lanmasında; \stiflerde u ygulanacak esaslar JMCO Kodlaması
mı göre düzenlenmiş bi rbirleriyle uyum gösterebilecek veya
tehlike yara ta bilecek k im yevi
maddeler dikkate alınarak uygulanacaktır. Ya ni cins ve özelHklerine ~öre ayn ayn bö.I ümler
halinde ı s tifl enecek tir. is tifler
arasındi,1 geııiş bölmeler a~rıla
caktır. ls tifleme yüksekligi en
fazla ka palı ala nda paletl ı olarak 3 ka t (3.5 m), açık alanda 2
kat (2.5 m) ola caktır.
- Depolarna tankları üs t üs te
konularak tesis edilmeyecektir.
D ökm e sıv ıla ştırılmı ş petrol
gazı depolama tankla rı taş ve
!Jeton bır zemin üzerinde oturtu l muş, yanmaz yapıda ayaklar
ü zerine tesis edilecektit. Tankların bulundu ğu yerin en az 3
m . yakın çevresinde ot ve benzen ko lay yanabilir maddeler
bulundurulmayacak, çevresi
havuzlanıa duva rlar .ı il e çev-

rilcccktir.
- Endüstri tesislerindeki ve
sıv ıla ştırılmış petrol gazı tesislerindeki depo1ama tanklarımı1
üzerinden toplam dı ş yü z3yinin
her 10 trı2'sine en az 8 m /saat
d~bide s u vereb ilecek ve ·1 O
m 'd e en az bir a det dağıtlcı
başlık olacak şek ild e yağmur
lama tesis (sprinkler ) yerleş
tiril ece k, depolama tankınm
bulunduğu a landa karşılıklı
veya çapraz konumda en az 2
adet yer üstü ya ngın mu sluğu
bulunacaktır. He~ başlığın verdiği su en az 7 m /saat olacaktır. Sistemin yukardaki değer
lerde su ihtiyacını karşılayacak
kapasitede su deposu yapılması
zorunludur. En az haftada bir
çal ı ştırı lıp kon trol edi lecektir.
Su pompalayacak en az 2 pompanın çikış basıncı 7 bardan az
o l mayacakt ır .

Çalıştırma

otomatik veya u zak tan kumandalı olacaktı r.

AYTAÇ TÜP SANAYİİ TS 862 ve TS 11169'A UYGUNÜRÜNLERİMİZ

1 T . EK 1

ıYTAç:
10Kg

TÜP SANAYİ

C0 2

C02
•Yüksek basınçlı dikişsiz tüpler

Perşembe Pazarı

Caddesi
Ticaret Han No: 26/50
Karaköy / İSTANBUL
Tel: 250 82 92 Fax: 255 50 05
Ticaret Sicil No: 298325/245907

•Karbondioksitli (C0 2)

• TS 862 ve TS lll69'a uygun
Dikişs iz

6Kg

olarak özel alaş ımlı malzemeden TS 11169'a göre imal edilmiş ya ngın söndürme cihazlan ·

YÜKSEK BASINÇLI, KARBONDİOKSİTLİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER STANDARTLARA UYGUN
TESTLERDEN GEÇİRİLEREK EN GÜVENLİ VE KALİTELİ HALDE KULLANIMA SUNULMAKTADIR
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Yıldırım
•
Çarpmasında ilk Yardım
•
•
almada zorluk çekilektr ik
i.l e kas
YAPILMASI GEREKENLER
yorsa,
ve
koE
sinir
• Uygun bir yere
üstü
yup
yükselterek
oturur
felci, solunum merkezinin felci,

Elektrik ve

Solum.ım hızlannuştır.

ça rpm ası
k r a mpl a rı, kı r ı kl a r,

sırt

solunum ve kalbin d urması olabilir.
• Kesinlikle kendinizi tehlikeye a tmay ını z.
• Elektrik fişi size yakınsa çekiniz.
• Sigortayı çı ka rınız.

• Kuru tahta, sopa, ip, deri kemer ya da kuru gazete tomarı ile
yara lının elektrik teli ile olan iliş
kisini kesiniz.
• Elbisesi ya nıyorsa su ile söndürünüz.
• Varsa ya nık tedavisi uygulayın ız.
• Şuursu z
ağızdan ağıza

ve soluk a lmıyorsa,
yapay solunum ya·

pı nız.

• Şu ursuz fakat soluk alıyorsa,
şok durnmunu önleyin, ayaklarım
yu ka rı kaldırm. Gerekiyorsa kapalı kalp kompresyomı yapınız.
• Şuurlu ve soluk al ı yorsa, sakin olarak dinlendiriniz ve bir çny
kaşığı yemek sodası ve bir çay kaşığı tuzu 1 /3 litre suda eritip, ilk
ya rım saat içerisinde içiriniz. Kend isine gelince ambulansla hastaneye gönderiniz.
ŞOK

Ke l im e an la mı SARS I LMA
demektir. Dolaşım sistemlerindeki
ka nın çeşi tli nedenlerle aza lması,
h üc~elcre yeterli oksijenin gelmcmesı soı:ıuc~ ortaya çıka r.
BELIRTfLERJ
• Ka :aı yerinde sessiz, sakin,
hiç hareket etmeyen bi r ya ralının
şuunı gencide yerinde olmayabilir.
• Rengi soluk,
• Vücudu soğuk ve terli,
• Gözleri göz çukuruna batm ış
şekilde sanki b urnu sivrilmiş gibid ir.
• Nabız zay ı f ve hızl ıdır.

yatı-

rınız.

•

Eh·afınd aki ka labalığı dağıtı

nız.

• Az hareket ettirmeye

ça lışı

d obşımını

ve ça-

nı z,

• Beynin kan

lı şmasııu kolaylaşh rmak için başta
kananın yoksa başı 15 - 30 derece
aşağı getirip, ayak ucunu 30-40 cm
ka ldırı n ız.

• Ya kasını, kemerini, gömleği
ni gevşetiniz.
• Solunu m yolu t ı kanık lı ğı
varsa gideriniz.
Gerek irse yapay solun um ve
ka lp masnjı yapını z.
• Kana mas ı vnrsa ka n amay ı
durdı.ı racak önlemi alınız.
• Kırık varsa tahta parçası ile
tcsbiti yapınız.
• Solu k almakta g üçlük çekiyorsa baş ve göğüs kısmını hafifçe yükseltin iz. Ba ttaniye ile örtünüz. Ya r<ılı şuı.ırsıı z ise ka tı yiyecek\cr vermeyiniz.
ihtiyaç d uru munda d udakJarı
ve d ili birkaç d<ıınla su ile ı sla tınız.

.

•

• iç kanama yoksa ve tıbbi ba·
kını gecikecekse ynrırn bardnk su
içine bir çay ka~ığ ı tuz veya karbona t ka rıştırıp 15 da kika ara ile
. .
.
içiriniz.
KALP KR iZ i NDE 1LKYARDIM
Kalp kasını besleyen ka n damarının uzun süre büzüşmüş ka lımısı (spnzm ı) ya da tıkanm"sı somıcu o kalp kası bölgesine yeterli
kan gidemez. O kalp kası ölü r. O
bölgedeki oksijen a;dığı ya da yokl u ğu çok şidd etl i ve uzun sü ren
ağrı yapnr. Buna ka lp krizi (k"lp
enfarl<t-i.isi.i) denir.
• Hastayı sakin olarak sırtüstü
ya tırınız.
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Saltı k
baş
göğsü

arkasına yastık
yarı

duruma getirinjz,
• Daha önce doktor tara fından
önerilen ilaçlan varsa veriniz.
• Soğu k tan koruyunuz. Hareket ettirmeyiniz.
• Dok to r ça~ı rınız. He men
hastan ' Ye gönderıniz.
Sed ye ile ya tar d urumda ve
sa rsmaq an taşıyınız.
BEYiN KANAMALARINDA iLI<YARDIM
Beyin kana ması genellikle tmı
siyonu yüksek olan yaşlı kişilerde
görüld üğü gibi, beyin içindeki doğ u ş ta n h a t(llı bir d a n:ıarın yır tı l
m asıy la d cı o lur. Bunun sonu cu
ol"rak ani felçler gelişir. Bazen üç
beş ay sonra bile beyin ile beyin
zarı a rasında kanama yavaş yavaş
toplan"rak geçte olsa tehlikeli beyin kaı1a ması ve felçler olabilir.
En çok vücudun bir tarafında ,
kol ve bacaklarda fe lç olur. K ı sa
bir süre şuur kaybolur. SolunumLı
düzensiz ve yüzeyseld ir. Yüz kır·
m ı ı ı dı r. Nabızı h ızla otar. Gözb ebcğ i d i ğe r tarafa göre da ha
geniş olu r.
• Başı hafifçe y u karı doğ rn
meyilli gelecek ş~kifd ~ yatırın ız.
• Elbiselerin önünü açın ı z,
gevşetin iz.
• Başa havluyla sa rılmış buz
torb;ısı koyunuz.
• Hastay ı tuvalet için ay"ğa
ka ldırmay ı nız.

• Kusn rsa baş ı m yn n n
çevirini .l. Ağzın ı tem izley in iz.
Boğaz bölgesi ndeki kasla rı felç
olanlarda bu çok tehlikelidir. Çünkü k~ı s tu ğu, soluk yo luna kaçıp
tı kay~bili r.

• Ilaç vermeyiniz.
• Hemen doktor çağırı nız vcxa
ya rı ot urn r du nımd " sedye ıl e
hastaneye taşıyınız.
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İSTANBUL BltYtJKŞEHİR.
BELEDİYE BAŞK.ANLI~INA.

SAYI N

R.TAYYİP ERDO~AN'IN D İKKATİNE.

27.06.1996 Ta r i h i Saa t 22 . 00 c iv a r ı nd a firm a m ızı n bu l unduğ u
Ye n i Ma h alle Me v kiinde 'ki İ şyerim izde çıka n
ya n gın' ı n bUyUmesi n i can sip era n e bir ça l ışmayla ö n leye n
Soğa nlı k Sapağı

KARTAL İTFAİYE GRUBUNA VE PERSONELİNE Ustün ça l ış m a l arı n da n
d olayı T eşe k kUrU b ir b orç b iliriz .
SAYGILARIMIZLA.

ı:ı,,11

Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

Ünvan: __ _
Firma adı:
Adres:
Posta kodu:
Telefon :

Fax :

imza :
İtfaiye 110 Dergisine Abone olmak İstiyorµm. Yıllık fı.Çone ~edelini
(1.500.000 Tl) VAKIFLAR BANKASI FA"flH ŞUBESi iTFAiYE
VAKFI 2018231 nolu hesabına yatırdım. itfaiye
Dergisinin
adıma postalanmasını rica ederim.
Tarih :

NOT: Lütfen İstek formuyla birlikte banka dekontlarının asıl
nüshalarını adresimize gönderiniz.
39

AL0-110

YANGINA KARŞI ÖNLEM ALDINIZ MI?..

6Kg.

6 Kg.

ABC (T)

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 lsıanbul
Tel. :(0212) 255 38 98 - 253 58 11 Fax:(0212) 254 00 12
FABRİKA: Pendik, Kurtköy Yolu Yayalar Ankara Cad. No:1 lsıanbul
Tel.:(0216) 307 21 33 (3 Hat) - 307 14 14 Fax:(0216) 307 28 26
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Örneğ i n, bir helikopter pervanesi çarpan bi r

insanlar tarih boyunca olaylar karşısında birbirl erine mu htaç ol mı.ı ş lardır. Depremlerde, selle rde, sava şlardn , tayfun larda, yo n g ı n l ard a, to~
rak nltında kalmalilrda yardıma koşmuşlar, o gunün koşull a rında büy ük çaba lar srır fc tmi şlcrdir.
0 ünümüzdc tek ı'\C?.lojini n gelişm es iyle bı.ın!ara
trafık kcııa l a rı, asansorde kalma lar, yuksck bınrı 
larda mahsur ka lmalar vb. g ibi ol<'lylor ek l e nmi ş
tiı". Bı.ı tür olaylar karşısında diğer ülkeler tekn olojiyi en iyi şekild e kullaıuna yı bilmektedirler. Teknol oj inin yanında bu &_ibi olaylara her a n hazı r
olabıl nı ck için stirekli egitirn yapm il ktadır lar. Bizler bu gibi o laylar karşıs ınd a toplum olara k çok
duyMl ı insanlarız. Bir olay gördük mü hemen yard ıın a koşa rız. O layla rda ilkel yön temlerle bi.ıtün
yöntemleri kullanır, ku rtarmak için çabalcırı z. Faka t bir an ol sıın o i n sa n ı n sonunu dü şünmcyi:t.
Kurtuld uktan son ra ya~ayacak ı;nı, yaş<1 mayacak
mı, bunu gözöni.ine gctı rm yiz.Ulkemizde bu örnekleri Jıcr gün bcısmaa izlememiz mümkündür.

insanı

ycırd tm uygulayarak helikopterle taşt
bilmiyoruz. Bu insfl nı, bir hayvan leşi taş ır
gibi kol v t' baca klfl rından tu tarak taş ıma yaptp üs·
tüne üstlük ambulans yerine taksiyle tfl şıma yapı
yoruz.
Bu örnekler ülkt>m izde hergün yaşa.ııa n problem le r olarak karşımızn çtkmaktadır. Ulkem izhı
bir d e doğa l afetler konusunda şruıssız bi~.konum
da olmas ı, bizleri düşündürm ektedir. Ozell iklc
deprem gi bi bi r fe laketle y ü zy ıllardır ka r ş ıl aş ı yoruz. Türk iye' nin deprem hflr i ta sını ince l cd ı ğ i m i zd e ülke m izin sa nfly i tesislerinin %
60'ından fazlasının d eprem kuşağı ii ze rindc oldu ğ unu gö rme kteyiz. Bund a n ({olayı bu bö l·
gclcrin buy ük bir tehdit a ltın df\ ol d u ğ unu söy1~ yebi liriz.
.
m<1sını

ill<

•

•

v

•

•

Şa~aı~ ~lBAR

ITFAIYE EGITIM MERK~~J (IBITEM)
KURTARMA OGRETMEN I
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Hizm.ette
sınır yok
Bir gün martı,
Bir gün kedi,
Bir gün karabatak,
Birgün insan;
Canlı cansız demeden
trafikten sel felaketine,
toprak kay-

~~--.

masından

intihara ve
yangınlara

aman
demeden
.ko~an

Itfaıye

her zaman
yanınızda

ALO 110
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BREZİLYA: Sao Paul;ı - 11 I-Iazir;ın. Osasrn alışveriş
merkezinde bir gaz patlamasını n)Ütakip tavanın çökmesiyle
26 kişi öldti, 200 kişi yaralandı. itfaiyeciler cesetleri komp
lekstek.i bar ve lokırnta1rırdan topladılar.
ERITRE: Asmara • 10 1la;\iran. Dalı lak nd;ıı;ı yakınların·
da yangına yak;ı lannıı 105 yar-;ad ışı ınu l teci taşıyan bir gemide çogunl uğıınu etyopyalıları ıı oluı;.t urd u ğu 72 kişi öldü.
Gemi yasadışı yollardtı n Eritrc 11e Suudi Arabistan'ı ayı r,111
deniz sınırım ihJ;ıl etmeye lL'şcbbüs etmişti.
ALMANYA: Dortınund - 6 l l;ıziran . Bir C,ençlik fcstiv;ı
li çerçcvesindl', bir eğll'l1Cl' uçuşunda 6 genci t,ı şıya n Beli
UJ-1- ID tipindeki ;ıskeri lwlikoptcrin yt>re d ü şmesiyle meydnrnı gelen kazadd 13 kişi öldü. T<'k havtılta kalan kişi Dorl
muııd'un güneyinde helikopterin ağaÇ lar ara.;ında ez ilınt>
si ııdc>n kısa bir sü re önce sıçraynrak ağll' yar,ı l ı cılıır<ık kur
tııl du. Kcızadan sonra ilk yMd ı m l'kiph•rı di)rt saa t boyunc,ı
için için yani1 n enkcızdmı cesetleri çıkıırd ıl,ı ı·
TANZANYA: l.akt• Victoria - 22 M.ıyıs. Mwanza y11kı~
nında, Viktoria Gölünde ahı bom olup batan bir feribot knza·
sı nda 500'den fnzlrı kişinin öldüğü bildirildi. \lcwswrl'k'in
haberine göre, birçok yolcu alnborn olan kkıw il lt ında hcıva
boşluğuna yaka lanıp sa;ıllcrce ya rdım beklı!dilrr. Kurl,ırıcı·
lar, bir oksıctilen kayncığıyla teknl'dcki bir holii kPstiklcrin
de hava boşaldı Vl' gemi b,ıtt ı. 1 li.ikünwt so ruşturma b.ışl.ıta
cağını bildirdi.
ABD: Washington - 26 l laziran. Yüzlerce kişinin t,ı h l iy<'
mecburiyctiııdr krıld1ğı ve trnfiğin en sı kışık olduğu kaos
dunı ımında

Amerikan 1Jnzine D;ıin~si binasında hüyiik bi ı·
pntlnk verdi . Şahitlerin ifade lt>ri nc giiıc, i şçilerin
yapmakta o lduklaıı A~ağı Washington bölgPsiııdt• c;
kcıtl ı klasik stildt>ki binanın çatısıııdcın hiiyiik ıılev lcr yükse
Uyordu . Tlafif yarn lı olarak ku rtulan yedi itfaiveri, lıç s.ıcıtlik
yangın la mücntil>le boyu nccı duman tcııdfiisilnc nıcınız kal·
ya n g ı n
onarım

d ı.

İNGİLTE R E:

ottingham - 10 lfozinm . Kit•rron Luck(2),
Nolliııgham'daki evlerinin yanınd;ı oynarken bir mobil alış
wriş rıracuun tckcrleklı>riııin <ıllındcı kaldı. YC'di l onltık k<ım
yonun tekc1'1eklcrinin vücmhınuıı ü ;1,e rin d r ıı gt•çnws iıı <'
nığınen, yeni yüriiıııeyt' b,ışlaycııı çocuk, SRdt•re ufak sıyrık
lrıi·la kurtuldu.
• 16 l laziran. Manchester' ı n merkezindt' 1llOmılyon Po
und tulanııda t rıhl'ibe neden olnn, bir mil yarıçnp Ü7.l'rindeki
binn ları trınıamcn yıknr;ık 1 ton <ı~ırlığındaki IRA terörist
boınbnsı patlndı. 200'den filzln kişı y;ırala ndı. 42 ynşınd,ıki
bir knd ı nın yüzüne yırtıklar nedeniyle 100 dikiş .ı l ıklı.
YEMEN: Uluslararası aci l yo'lrdını çağrısındtı bulunaıı
Yemen li yetki lilerin ifrıdl'lt1 riıw göre geçt'n cıy lilkl1 yi saran
şiddetli y<ığış Vl' kasırg<ılar l .2 milynr $ hcısar<ı neden old u.
158 kişin in öldü~ü ve büyük :.elleri ınütcıkibC'n de 100 kişi
nin kayb9klu~tı ıfoclc ı>dildi.
MOGOLl STAN: Nisnıı nyı nd,ı l~usyadcıki stepler i
nşarnk ortaya çıkiııı kontrol d ışı büyük bir yangın 300,000
hektarlık bir a lanı (9 gün içinde 46,000 hektar dcıhil) tnlırip
etti.
RUSYA: Sibirya 'dcıki Ural dağ l cırı ve Rusya ' nın tıl.fık
doğus,ı ndaki Mayıs ayın ın biiyük orıncı ıı ymıgınların<ı knrşı
7,0'öO itfcıiyl•ci ımiccıdel e elti . Bu bölgt•de 6,657 orman yan·
gını lesbit edildi.
AB D: Ge~·en iki ay boyuımı büyiik cı nnan yrıııg ııı ları
Arizonn'dan uznk kuzeydeki Alaska'yn kndrır olıııı bölgedekı omanın geniş otlaklıklarını (Tonto Ulusal Ormanııı
da 61 ,000 ııcrc altını ycık<ırcık) tnhrip etti.
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sonra başl a.Y.an ve özellikle, a lçak semtleri etkisi alhna alan yağmurd a 2 ki~i boğu Larak h<jya tını ~a.Y.betti . ?'O dakika y~ 
gan sagn ak l'agmur yuztmden ıstanbul perı
şan oldu. Yagmurun yol açtı ğı seller yü züna en 6ay ran}pcışcı Yıldırım Mahallesinde Sa tıl·
mış Çefebi, Eyup Tslambey Caddesinde Hülya
lşcan boğulara k haya tını 'kaybetti.
Unkaparn köprusü altında JETT otobüsünde mahs ur kalaıı. vata ndaşlar olay yerine ge·
len itfa iye ekipleri tarafından bot ve meraiveı\kull&nılarak kurtarıldı.

10.8. 1996

JTFAIYE .GEÇ KALMAZ
Lı;ta nbuJ ltfai.ye Müdürü Doç.Dr., Muhittin
SOGUKOGLU"Ttfaiye geç kalmaz. Ihba r a lır
almaz hemen harekete ge9lir. 110' u daha düzen.li çalışır hale getirdik d edi. 16.8.1996
ITFAIYE,CILER AHŞAP EVLERE IS·
YAN EDIYOR .
Ozcllikle eski ls tanbu l evlerinden şikayet
eden itfaiyeciler, Bütün mesaimizi bu evlere
harcıyoruz.. I lergi.in biris i yan ıyor. Ne yıkıyor·
lar, ne yapıyorlar. Olan itfaiyeye oluyor" aiye
kontışu yor.

"Içinde oturmak intihar"
Es'ki a hşa p evlerin genellikle "Bekar evi"
olarnk kullanıldığmı, buralarda oturan insanların içki içip sızdıkltırını ve yangınların bu
yüzd en ç ıklı g ına söyleyen iffaiyeciler "Çogtında oturn1a k i.ntihar" 01.08.1996
AN.KARA, IZMlR, ISTANBUL 'DA EYLEM
Tstanbu l Ycmibosn(l'd a dün gece 5 dükkanJ
xaka n göstericiler 2, otomobilfe'd e zarar verCli. 3 iffa iyeciyi ta rta kladı. lzmir ve Ankara'c.l a düzenlenen protesto gösterilerinde 46
kişi gözcıltma rıhndı.

Kocas inan ltfaiycsine ait ara cı da silah ve
molotofkokteyli tehdidiyle durdurulup, Sadık Ak c r, Cemil Yılm az ve Ç avu ş Şe vk e t
Umutlu adılı itfaiyecileri aşağı ındirdiler. Saldırganlar daha sonra itfaiye aracının camlarını kırarak molotofkokteylj attılar. Bu arada
kovaladıgı Bekir Ta ndoğan
göstericilerin
adlı itfaiye eri kaçarken yere düşerek yaralandı.ZS.7. 1996
.
.
.
CULHANE'DE iTFAiYE ŞENLIGI
. Js tanbul Büyükşehir Bel edıycsi ta ra fından
ltfaiye şöleni yapıldı .lt fa ixc şoleninde halk
birbırinı ezdi. Ki.ı çük büyük fierkez bizi yangındnn kurtaran iffaiyecileri yaln ız bırakmadı
ve onlann mutluluğuna bir l<atkıda bulunma·
ya çaltştı, 28.7.1996
iTFAiYE TABURU
Izmir ltfaiyesi, Amerika' dan alınan yaklaşık 500 milya r lira lı k 53 modern aracı ve 400
personeliyle Cumhuriyet meydanında yapbğı
gösteriyl~ güven verdı. 27.7.1996
. .
ORMAN .YANGINLARINDA ARAZI
MAFYASI ŞUPHESI
Her yaz d önemind e ağaçlık a la nla rımızı
kül eden orman yangınlarımn arazi mafyası
tarafından çıkarılaığı ıl eri sürüldü.
Ynngın l a ruı Al<ö cniz ve Ege Bö lgesinin
yerleşim alan larına yakın yerlerinde çıkması,
sahipsiz arazileri konut ve villa yapımına açmak isteyen arazi mafyasının yangında rol
oynadığı görüşünü kuvvetlendirdigi belirtil·
d ı.6.8. 1996
v

.
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Yangına

müdahale
de o larak kullanıl an s toklarda da yangın çıkma
tehlikesi vardı r. Çünkü geneld e bunla r hidrokarbon içeren kim yasal l rı rdır. Bu ki myasalların sonucunda olu şturaca kla rı pAtlayıcı buhar kü tlelerinin
ufa cı k bir ıs ı ya d a kı vı lc ımla kArşılaş tıklann da
pa tlamaya yol açma la rı ve bu ya ngının kontrol altına alınma s ı nın çok zor oluşucfu r. Bu yüzden
u fak bir mı'ltbaadan, büyü k bir otom obil fabri kası
na k<1dar bu tip teh li keli h ammadd e kullanara k
ü retim yapan k urul uşl a rın hidroka rbon yangınla·
rı na korşı ha zı rlıklı olm a l a rı gerekmektedir.
Kıvançlrı söyleyebiliriz ki; PERFECT SCIENCE
teknol oji ~i yang~nlar konu sunda yaptığ~. devri~ le,
ş u a n<1 kcıdar sure gel n yangın sondurme yonlem lerini çağ dışı bı rn kmıştır. lek ııol ojimiz patlay ı cı hidrokarbon moleküllerini kuşatarak ve patlayıc ı buhar kü tlesinin u çucu luğunu gidererek çökeltir. TC'knolojimizi n getirdigi yenilik, oksijen i
bloke ederek ya nı cı hidrokarbonlara oksijeniı1 akı
şı nı kesmesi ve yanma olay ını o rtadan kaldırması·
dır. Formülümüz suya ka tüdığında su moleküllerinin herbirini ta mamen kapsaya rak suy un doğal
yap ı sı nı değiş tirir. Böylece hidron yum iyo nl a rı
hidrokarbon mo leküllerini kuşatır ve hareket kn·
biliyetini frenler. Forınülümü ılc aktive edilmiş
s uyun hid roka rbo n mo leküll erini çökeltmesiy.l e
bu buha r kütlesi yer seviyesine iner ve uçuculuğu
ortadan kalkar . Patlayı cı buhar kütlesinin başa rıy
la çö kellilınesi nd e n sonra formü lümüz aktivitesini
yer sevixcsinde de sürdi.irür ve hidrokarbonların
uçarak ıkinci bir patl ilyıcı buhar kü tlesi olL1ş tur
ınasını engeller.
Doğ ru olarak uyl;'iu l a nd ığında formü lümüzi.in
yangınları söndürd ügü ve tel1li keli yan gın ları bloke eaerek yenid en tutuşmasrnı engellediği dünyanın çeşitli y~rlerind e yapı lan uygulama1arda görü l mü ştür. O rn ğin, yukarıd a d a ba hsedildiği g ibi
Kö rfez sa vcı şı sonrasındrı Ku veyt'teki uzun y ı1lar
söndürülem z d enen 12etrol yan g ınla rı teknoloji·
miz tarafından söndürLi l müş tür. Dünya nın e n bLİ
y ük hidrokarbon ya ngın faciası olara k nitelenen
Ku vey t petrol yangınla rında uygulanan klasik
yöntemlerle önce ya ngının soğutuflnası dahil sonra patlay ıcı kütlelerin çökeltilmesi ö ngörülmüştür.
Fokôt çökelen hidrokarbonlcırın r,enid en patlamasıyla birlikte hem ynngın söndürı.ilemcmiş hem de
personel ve teçhiza t tehlikeye atıl mıştı r. Gayet iyi
bilinmekted ir ki bu ymı gınla rda hasarın %90' ına
b u patlam(llar sebep o l muş tur. Fakat daha sonra
PERFECT SC!ENCE Teknolojis i u yg ulandığındrı
patlay ıcı buhar kütleleri tamamen kuşa tılmış ve
tekrar pat lamalanna imkan t<1nınmamı ş tı r. Bu
olay yA ngınla savaş için özel olarak hazırlanmış
bir uçcıkla havadan ya ğ murlama sistemiyle formülümü z ün yang ın saTı asına ser pilm esiyle ger·
çekl eş tirilıniştir. formülümüz aktive edilmiş su ile
yn mcı ve patlayıcı gazlan çökeltm iş ve tekrar teh-

Bi l i ndiği üzere yangın l cı r, genel çerçe\·ede dört
ay rı böli.i m halinde ele almmal<tad ır. T rminolojik
olnrnk ya ngınları n ta!'ni fi nŞl'lğıda olduğu g ibi yapı lmaktadır.
1)-Alfa Yangınları (Odun, Kereste vb.)
2)-Bravo Ya ngın lan (Kimyasal Yangınlar)
3)-Ch a r.lie Ya ngınları (Elektrik Yangınl a rı)
4)-0elta Ya ngml a rı (Metal Yangınl arı)
Firmamı zın PERFECT SCIENCE teknolojisiyle
ür tmiş old uğu ürün, Kö rfez sava ş ı sonunda :yanan p etrol ku y u l a rının söndürülmesinde kend ısi
ni butün dünyaya ispatla m ıştır. Bu ifadeden d(I
anlaşıldı ğı gibi PERFECT SClE CE teknolojisi

özellikle A ve B tipi yani o rman ürünleri ve türevleri ile kimyasal yangınlarda kati etkilidir.
Bütün dünya yı çevr kirliliği açısından tehd it
ed en Körfez' deki Fe trol ku yuTa r ı ycın gın lcırında
her türlü kimyasa ve fiziksel ya ngın söndürme
tedbirlerin e ba şv urulmuştur. Ancak ha ftalor boyu nca karada n ve havad a n müda ha leler p etrol
kuy u lannd;ıki ya ngmı söndürememi ş tir.
Dünxcıda ilk defa b u bö l ~ede d •n cnnıiş o lan
PElffECT SC!ENCE teknolojısi niı1 ürünü yang ın
ları en kı a süred e tamamen sönd ürmekle kalmamış, çevreye yay ıl a n zehirl i gazları ve kokuyu da
tamamen o rtodan ka ldırmı ş tı r. Bütün d i.inya bası
nınd a geniş ya nkılar uya ndınHı bu ürünün ticari

ama çla pazara sürülmes i Türkiye'de ilk defa Avru padiln do ö nce gerçekleş tirilmiş tir.
Etkiı1liği ve çevreci çözümleriyle bütün dünyanın h ayra nlı ğı nı kazanan bu ürün; o rman ya ngın 
l rırında ve ak:aryrıkıt gibi petrokiırıyrı ürünleri yan·
gın lannd fl dtinyada n:ıevcut en iy i teknolojidir.
IIer yeni tcknoloiiye o ld ukça yü ks k olan bir
bedel ö d enmes i d oğa l kn rşı la nırken, PERFECT
SCTENCE teknolojisi üstün niteliği yan ı sı ra maliyet olarak da şaşırtı cı bir pazar arz ı mı sa hiptir. Kı ·
sa cası, a h şa p ve kimyasa l yangınl a rd a etkin liktC'
rakips iz o lnn ürün ekcınom ık fi yatıy lcı d a rakipsizdir.
Bilindi~i gibi y<1 n g ınla r iSi, YAKlT ve OKS İ
JEN üçgeninaen o l uş ınnktad ır. PERFECT SCIENCE teknolojisi bu üçgenin enaz bir no ktcı sını etkisiz hale getirerek ya ngının söm11csini sağl a r. Yana n macfdenin tekra r tutuşmasını en~eller. PERFECT SCTENCE tekno lojisi nin sırrı ü rünün, bu üçgendeki oksijen noktası nı tamamen çevreleyerek
oksijen molPkü!lerini bloke etmesi ve ya ıımn ola yın ı ortcıdan kcı l d ı rma sı dır.

Sanayi sektörünün gen i ş bir kesiminde üretim
esncısınd n gere k hammadde o lara k gerekse üretimd e kuJlanılan kimyôsnl m addeler olarak patlnyıcı ve yanıcı maddel er k ullanılır. Bilg isnyardan
plastik oyuncağa, ağı r metrı ll erdcn boya lara kadar
tüm bu üretimlerde patlnma ve yang ı n çıkmn tehlikesi va rdır. Bunun için genellikle ya nı cı m add eler az miktarda s tok ed ilir. Fcıkat bAzen hammnd-
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like yaratacak şeki lde buhar kü tleleri ol u ştı.ırm ,1sı
ni engellemiştir. Eğer hasarın %90'ına neden olan
bu patlamalardan önct: formülü mü ?. uygulanmı ş
olsaydı, ti.im hasar önl enmiş olacaktı.
Patlayıcı buhar kütlı::lerini çök~ ltm esi ve ka l ı cı
e t.kisiy le PERFECT SClENCE Teknolojisi yan gı nla
mücadele koırns un da d ünyaya dam gas ı nı vurmuştur . Oks ijen b loke sistemini ilk olnrak ku llan an PERFECT SClENCE Teknolojisi tü m dünyada
bir dev rim ya ra tmıştır. Bu ilk ve tek ol,ın özelliği yle PERFECT SClENCE Teknolojisi başta orman
ya ngınları olmak üzere tüm ya ng ın söndürme konularında çevreye zara r vermecf< n hizmet e tmek
için Tü rkiye' d e bulunmaktadır.
ORMAN YANGINLARINDA PERFECT
SCIENCE TEKNOLOJİSiNi KULLANMA
KONSEPTI
Orman xangın lan n da PE RFECT SC IENCE
Teknolojisi ıki ayrı şekilde e tkin olarak kullanılır.
Bunlardan bir tan esi ya ngın a raç l a rı , di ğeri d e
ya ng m uçaklarıd ır. Yangın araçlarında ve uçakla rd a PERFECT SCIE CF Teknolojisi kul l a nıldığ ın
da busüne kadar kullanılmak ta olan s u ve kö pü k
g ibi k ım yasa ll arı n ku ll a nıl ma sına gerek kalm amaktadır. Ayrıca ya ngındn tahrip olan bitki örtüs ü 21 g ün lük s ürt:! sonunda yen iden olu~maktadı r.
Çevreye zehirli gazla r ve koku yayılmamakta, tamamen d oğaya a önüşen bir özellik kaza nd ı rmak

sin i gerek itfaiye araçl arında ve gerckst! uçaklard a
kul la nmak için hiç bir ilave sist<::m ve teçh iza t<\ ihtiyaç yoktur. H an gi tip ve model o lursa ols un her
itfa iye a ra c ı nda , h ava dan müda h ale ve
mücadelede h e r türlü u çak ve hel iko pterd e bu
ü rünü kullanmak m ümkün dür.
1. İtfaiye araçlarında : PE RFECT SCl ENCE
Teknolojisi ürünü forırıü l üm~iz 30-60 !i.t relik plastik bid on lcırda hizmete s unulmuş tu r. Vrünün hiç
bir ca nlıya za rarlı e tkisinin olmadığı, çevreci bir
i.i rü n oldu ğ u yerli ve yaba n c ı o tori tc l<.:rce test
edilerek onayl a nmıştır.
2. Uçaklarda, h e likoptederde kullanılma sı:
Eğer uçak veya helikop ter s uyu göl veya n ehi rden
alıyorsa, uçağın içinde s u depos u yoksa formü lü n
kullanılmasın da bazı engeller V(l rd ı r. Anca k b u
gibi bn va araçları sadece yangına su ile ıni.idcıhale
ettiğ i için ye te rli e tkinli ği sağ l ayama m aktad ı r .
Suyu n h edefe boşa lt ı lmas ı h er zaırı cuı mümkü n
o lama m aktadır. H cd ·fin dı ş ın a boşal tıla n su ise
ya n g ının yayılma s ını ö nleyem em ekle da h a yere
te mas edem den buha rl<1 şabilmektedir . Bu g ibi
ha lle rd e, özel olarak hn zırl a nın ı ş 20-30 kiloluk
poşe tler ha lind e formü lü yang ın mah cı ll inc cılmak
veya d rop e tmek su ya oı-.lnl fl çok daha kesin e tkili
o la caktır . Ya n g ın a isabe t etti ğ i takd irci temas
ed en satıhtcı ateşi söndü recek ve o yerin yeniden
tutu şmasına e ngel o laca ktı r. Ayrn.:a çevreye lo.~sik
gazla rın yayı l masını kesinlikle önleyecek tir. Ozel
o lara k hazı rlanan fo rmül po~e tl erın in e tkin liğ i
s uyla müd a haleye ora nla kı ya s ka bul ' tmcyecel<
dc reccd~ fa .da o l,1cc1k ve ka ti sonuç alıncı cak lır.
F i rınamız ayn ca yangınl a rı nd tı özel o lara k formi.ilü spr<:!y halind e püs kürte n do ııcı ııım n sa h ip
o la n uçaklara dn sa hı pti r. Bıı u çcık l ar l a ge lişmi ş
ycrngıııl ara müdaha lede en etk in çfa i.irn geti r ilmektedir. itekim Ku veyl'te gelişmiş p e trol yang ın ları bu dona nıma salı ı p u çaKlarımız tarafı ndan
s prcy l t:m~ m e todu yla sö n dürü lmi.~tü r .

tad ır.

P ERFECT SClENCE Teknolojisin in ku lla mmı 
n a kadar, yangın la mücndelede kull a nılan klasik
yöntemler PERFECT SCTENCE Teknolojisi nin sa ğ
ladığı tkinliği ve çevrey i korumayı m aalesef gerçeklcş tiremem i ş t i r. 21. yüzyı lın tt;?kno lojisi ol an
PERFECT SClENCE Teknolojisi rakips iz üsı·ü nlü 
ğünü tüm dünyaya, söndürülm esi im kansız göz üyle bakılan Ku vcyt' tcki petrol ku,Y. Lı la nnı tamame n ö ndü rerek hem yangının tahrıba tını henı d e
çevre külenıncsi ni önleyerek ka nı tlamı~lı r. Yangın
a raçla rında ve uçaklarda bu teknolojjy i kullan ıhak
son derece basit, etkin ve inanılma z ölçüd e ekonomik biT yön temdir. PERFECT SCfE NCE Teknoloji-

. PERFfü...T SCIENCE
. FEN BILIMLERI CEVRESEL
TEMIZLIK TEKNOLOJISl LTD. ŞTI.
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KELES.OGLU

.~O.ŞYAJ_, tJIZMETL~R.
KOMURCULUK VE TEMIZUK
HİZ.
TİC. LTD. ŞTİ.
G ü ven Mah. Okul Sok. No:l Daire:
1 Ba hçelievler - İST ANBUL
Tel:5020181-6954750-50710956954369 53936 16-6419225
Faks:5843027

Bacalarınızı

ÖZBAKlR MADENCİLİK
SAN. VE TIC LTD.ŞTI.

yetkili
firmalara
temizlettiri

Fevzi

Çakınnk

Mah . Çakma k Sok.
No. 8/A
Bahçelievler-İSTANBUL
TEL-6531484
FA KS-6536715

CAGRI MADENCİLİK
SOSYAL HiZMETLER LTD
ŞTI.

Malumı tbey

cad . Süren

Paşajı

No:14. Kat.2 / 1

Ha lka l.ı / Küçi.i kçekmece

lSTANB UL

Tel: 6964660 - 6965919

BERSA SOSYAL
HiZMETLER
Akarsu cad. No. 20
4.Leyent
Kağıthanc/ lSTANBUL

Tel: 2804507
Faks ve Tel:
2796474

46

AL0-110
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2

ı. Yangın ihbar numarası-İnsanların malını ve
can ını ya ngından korumakla görevli kw-um 2.
As lı olmaya n gerçek dı şı-Bir su çu v exe olayı
gizlice yetkili m akam a bildirmek 3. Bir işı_n
karşı olmasına yasa veya yasa dışı e n ge l -Bır
bağla ç 4. Kuru ofmayan-Yanlış, Yanı lgı-Beyaz 5.
Boyun eğm e, Ağırlam.a, Ttibar elmek-Bir renk 6.
Çiçeklen türlü renkte gü zel u zun ömürlü bir
süs bitkisi- Devlet malzeme ofisi 7. A rap alfabesinde m harfinin adı-Rütbesiz asker-Bir erkek
adı 8. Karıştırmak, karmakarı şık-Bir cismin buh a rl aşmasına, erimesine sebep ola n fiziksel
enerji-Kiloa mper 9. Temiz, saf, lekesiz-Radyo
veya televizyon yayınlarında hareketleri izlemesi gereken seslerin dot;al kaynaklarının dı
şında, opti k, m ekanik, kımyasal yöntem lerle
gcrçek leş tiriln"\esi 10. Bronşl a rın darlanmas ın
aan .ileri gelen nefes darlı ğı hastalığı 11. Bir cetvel-insana özgü düşünm e, a nlama, kavra ma
yargı l ama gücü 12.Bir besin ma dd~s i-Can ve
mal kaybına neden olan kötü olay-Içind en su
akıtmak için topra ğı kazarak yapı[an a çık oluk
13. Güzel kokulu terajz-Bir nota-Baston
YUKARIDAN AŞAGIYA
1. Parayı gelir getirici taşımr yada ta şınmaz b ir
ma la ya tırma-Derinin gözeneklerind n s ı za n
yapışkan renksiz tuzlu sıvı 2. Ha rekatın yürütülebilmesi için gerekli birliklerin ve teçhiza tın
topl a ndığı bölge-Bir nota-Bir yerde oturma oturu1an ad res 3. Birbirirıe karşı ters d avra ıuna 4.
Olmaktan ernir- Elin pa rmak dipleriyle bi lek
arasınd a ki bölüm, avuç i çi-Yeşil e ça lar toprak
rengi 5. T rsi Saniyenin kı sal tması-Kelimeleri
tekra rlayarak keserek konuşm a, Ad clc'nin eş

4

6

7

ıı

9

10

11

l2

13

anla mlısı 6. Tersi dayı kelimesinin son heccsiYa nlı ve taraflı olmamak 7. Açı kla ma, anlatmaÇoğul eki 8. Sa hşa çıka rma k 9. Bir mal veya iş
gücü için uygu n görülen ?.a ra karşılığı-Başlama ,
oaşla ngı ç 10. Yarg ı lar, hı..ikürn l cr, çekinm eden
kesin yarg ıda bulunmak-Takı nın son hecesi 11.
Tersi bizmut'un kısa ltılmış hali-Evin içinde bir
bölüm-Dünya' nın veya bir ülkenin fi ziksel ve
siyası coğrafyasını belirten hari ta 12. Isra rla yal-

varmak, niyaz etmek-Rady um elementinin simgesi 13. Bir meyve-Bir şey ı tam ir etmek.

Dergimizin 6. sayısındaki bulmaca~
mızı çözüp bizden 1 yıllık abone hakkı
kazanan okuyucqlarımız. .. .
Nuray ~ABAALI
EYUP/IST.
Polatlı Itf.aiye,Amirliği P.olatlı/ANKARA

Nazif EKiNCi
Salim ÖTÜMLÜ
Sefer BARU

J

SiVAS

Şişli/İST. .
Sultanbeyli/IST.

Not: 7. sayımızdaki bulmacamızı çözüp
bize ~önderen ilk 10 kişi dergimize
ücretsız abone yapılacaktır.
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Hazırlayan :

Ramazan

YAHŞİ

Geçen Sayımızdaki Bulmacanın cevabı

~a~gına r~zgar
ı stıkam etınde
yakl aşın

Yangı m önden
aşai?ı.sfan

arkaya,

yuk~.rıY.~ ~gru

soni:lurun

Ancak; yakıtı akan
ve damlayan

ya ngınlarda r.uka rıdan
aşağıya doğru

müdahale edin

Birden fazla portatif
söndürüciiyü arka
arkaya değil aynı anda
bı rlikte kullanın

Yeniden alevlenmeye
dikkat edin.
Kor ar tıklarını u ile
tamamen söndü rün ·

Kullanılan portatif
söndürücüleri tekrar
doldurmadan
yerlerine asmayın

