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Modern İtfaiye'ye Doğru 
Bir Adım Daha ... 

Dünyada kuru
lan ilk itfaiye 
teşkilatı olnıa

m ıza rağmen 2 
yıl kadar önce 

görevi devrnldı-

Doç., Dr. Mul~ittin SOGUKOGLU f~~ıl~~~f 
ıstanbul llfaiyc Müdürü itfaiy_e-

miz i hiç 
de layık olmadığı bir konumda bulmuştuk. 
Son 8 yıl içersiıfrle bir tek itfaiye aracı alına
mamış, 7 992 eylı'llilnden itıbaren personelin 
fazla mesaileri b'denememiş ve teşkilat büyük 
bir kaos ~i ersine sürüklenmişti. Halb11kı ls
tanbul it aiyesi daııyada kurulan ilk ltfail;e 
teşkilatı ır. Osmaıı7ı ' nın o haşmetli döne
minde, 1712. yılında bir Fransız mühendis 
ola11 Davit Tstanbul'a gelerek, dünyada ilk 
defa tulumba (pompa) ımal etmiş ve yaptığı 
bu icadın maharetlerini Su ltan II. An
med'e takdim etmiştir. Bilahare kendisi de 
müslijmrın olarak Davut ismini almış (La
kabı Davud-i Gerçe,k'dir) ve Sadr-ı Azam 
Nevşehirli Damat IbraJıim Paşa tarrıftn
dan 1714 yılında Yeniçeri Teşkilatına bağlı 
bir itfaiye birimi kıırmakla görevlendirilmış
tir. 

Yangınlardan korunma konusunda ise 
belki de diinynda ilk defa, Sultan 111. Murad 
1579 yılında bir ferman yayınlayacak ve her
kesin evinde drımmrı yetişecek bir merdiven 
ve içi su dolıı bir fıçı bulundurmasını şart 
koşacak ve bulımdıırınaymıların cezalandırı
lacağını ferman buyuracak da, o tarihten 417 
yıl sonra bugı'i11 lstanbul' da. mevcut 2 .5 mil
yonun iizerındeki meskende (çok azı müstes
na) en ufak bir yangın güven1ik önlemi ald1-
rılt11;amış olacakl ... 

Işte, dünyada kuru lan ilk teşkilatlardan 
olan ve ilk yanRma karşı önlem fermanının 
yayınlandıgı fsfanbul'umuzda yı{/a.rın ihma
linden sonra., Büyükşehir Beleaiyesinin ger
çek sahiplerinin eline geçmesiyle, itfaiyemiz 
de atılım Çizerine atılım gerçekfeştirmeı;e baş
lmmştır. Iki yıl 8ibi kısa bır döneme sığdırı
lan hizmetleri özet olarak sunacak olıırsak: 
20 milyon dolar değerinde Cumhuriyet döne-
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miııin ~n büyük yatırımı gerçekleştirilmiştir. 
Daha Univerşitelerimizi7ı vile pekfoxıı sağla
yammmşkeı:ı Itfaiyeıniz INTERNET'le tamş
nıış, miidilriyet &iriınleri bilgisayarlarla do
ııntılara.k NETWORK ağıyla birbirine baS,-

· laıımış, Uluslararası Birmci Yangın ve Gıi
veıılik Konferans ı ve Sergisi düzenleıımiş ve 
yeni itfaiye istasyonları inşaa edilerek hem 
teknolojik, hem bilimsel ve heı1J. de yapıs ı/ atı
l 11ııla r gerçekleştirilmiştir. ltfaiye Eğitim 
Merkezı 1988~ılındrı inşaa edi.lmış olmasına 
rağmen, ilk de abu dönemde gerçek hüviyeti
ne kavıışturu muş ve öğretmenlerine bilıınsel 
çalışma yapına imkanı snğlannııştır. 

Ima.latı yurt dışında gerçekleştirilen; 32 
araçl1k (10 adet Merdiven aracı, 10 adet 
Çok maksatlı yangm söndürme, 5 adet 
6aca, 5 adet imdat ve 2 adet kurtarma a
raçlarından oluşan) konvoyun lıemeıı itfaiye 
haftası arefesinde ithalat muameleleri ta
ınanılanv11ş ve Başkanımız Recep Tayyip 
ERDOGAN'ıtı huzurlarında basınımızın da 
iştirak ettiği muhteşem bir törenle filomuza 
Ka tılmaları sağlaıımışt1r. Bunlara ilaveten 
1989 yılından beri programa alınıp bir tilrlü 
yapıın1 gereçekleştirilemeıJ.en Bilgisayarlı Ko
muta Merkezi yurtdışı ıhale ile SIEMENS 
fi.mıasma verilmiş ve halen montaj çalışma
lan devam etmekte olup bir ay içersinde de
neme faaliyetlerine geçecektir. Komuta Mer
keziınız bu maksatla Türkiye' de kurulan ilk
lerden olmakla beraber, temenııimiz; bizim 
Türkiyede ilkleri yakalamamız değil, tarihi
mizde olduğu gibı, Türkiye'nin dünyada ilk
leri yaknlama.s1d7r. Yeni yönetimimizin orta
ya koydıı~u bu örnek ça1ışınaların buna ze
mfrı. hazırlamasını diliyorum. 

Itfaiy_e Teşkilatımızın 282. Kuruluş 
yılında, bir yandan yılların ihmaliyle henilz 
Batı Standartları'nı yakalayamamış olman111 
lıüznünii yaşarken, aiğer yandan atılan d~v 
adımlarla Batı Standartları ' na ve Modern It
faiye'ye bir adım daha yaklaşmanın sevincini 
bir arada yaşıyoruz . Umudumuz ve hedefi
miz; Tarihı miS1JOnumıız ger~i, sadece Mrıa
sır Medeniyet' e ulaşmak degıl, Muasır Me
deniyeti şahsımızda temsil etmektir. Bize de 
ancak bıı yakışır. 
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Yıldırıın ve Yıldırımdan Korunına 
Mikdat ~adıoğlu 
Nalın Oztürl< 

İTÜ Uçak ve Uzay Biliınleri Fakültesi 
Meteoroloji Mühendisliği Bölüınü 

5. Yıldırımın Zarar Verme Şekilleri 
Yıldırımın zararları ile yıldınm yüzünden 

oluşan herhangi bir istenmeyen fiziksel olay kas
tedihnektedir. l3urada, yakma düşen yıldıı:ımla
rın elektriksel e tkile ri ile yıldırım yüzünden 
meydana gelen yangınlar ve enerji aksaklıkları 
gibı konular ilk a1<la gelenlerdir. 

Hasar ve koruma yöntemleri tartışılmadan 
önce normal ev büyü.kfüğündeki bir binaya.yıldı
rım düşme ihtimalini incelemek gerekir. Ornek 
olarak, bu binanın senede kilometre kareye dü
şen dört adet bulu ttan yere yıldırım düşen bir 
bölgede ol duğunu varsaya1ım . Evin a l anın ı 
10x20 m2 olarak alalım ve bunun 10 m civarına 
direk bir düşme olacağını düşünelim. Bu durum
da etkinin etkin genişl1ği 30x40 m2 olacaktır. Ba~
ka bir deyişle, her 200 evden bir tanesi senede bır 
kere yıldırım düşmesine maruz kalacaktır (5). 

5.1. Isıyla Oluşan Hasar 
Bir çol< yıldırım, dönüş çarpması sırasında or

taya çıkan büyük çıkımların ısıları yüzünden et
rafına zarar verir. insanlara yıldırım çarphğı za
man akım vücuttaki dokuları ısJtır ve bırçok 
elektrokimyasal reaksiyona sebep olur. Ayrıca 
yıldmm a kımı ciddi yanıklara sef>ep olabifir ve 
sinir sis temi merkezine, kalp, ciğer ve diğer or
ganlara zarar verebilir. Bir çok e1ektronik cibaz
aaki devreler de ters yönde bir akımla karşılaştı
ğı za~1an hasar görür y~ da patlar (1 , 2, 5). 

Eger yıldırım elekfrık kaolola rı ya da telefon 
hathna düşerse, bu hatlarda bir kaç kez peş pe~e 
büyük akunlar dolaşır. Bu akımla r hem evın 
elektrik şebekesine hem de telekomünikasyon 
sistemlerıne ve bunlara bağlı olan aletlere büyük 
zarar verirler. Eğer yıldırım darbesi, yıldırıma 
karşı korunmayan bir eve elektrik şebel<esi ile gi
rerse o luşabilecek gerilimler evin elektrik şebe.Ke
sinde ya da aletlerinde ktvılcımlar veya a tlama
lar oluşturabilecek kadar güçlü olur. Bu atlama
lar olduğu zaman elektrik şebekesinde kısa dev
re olur ve olusacak elektrik arkı yangın çıkarabi
lir. Buradan da anlaşılabileceği gibi, yıldırımlar 
bizzat kendi başına yangın çıkarmaz ama evin 
elektrik şebekesindekı enerji bu işi yapar. 

Metallerde yıldırım çarpması sonucunda orta
ya çıkan yüksek akımlar metal yüzeyinde elekt
ron çarpışmalarına neden olur; oluşan ısı metali 
eritecel< ya da yırtacak kadar güçlüdür. Eğer bir 
metal iletken başka bir iletkene iyi bir clel<triksel 
bağ ile ya da düşük dirençli olarak bağlıysa ara
larında yıldırım korumasında kullanılabilir bir 
sistem oluşur. Yüksek dirençli bir bağ ani ısı artı
şma ve elektrik kıvılcımlarına sebep olabilir; çatı-
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]arda kullanılan metal plakalarda· ısıyla oluşan 
hasarı azaltmak için buna dikkat edilmesi gere
kir. Eğer bir yıldırım kötü bir iletkene ya da bir 
yahtkana düşerse, temas noktası çok yüksek sı 
caklıklara çıkabilir, bu da içten yanma adı verilen 
bir olaya sebep olabilir. Eğer yalıtkan bir su izi ya 
da başka bir iletken maôdenin izini taşıyorsa 
akım kendisine en az direnç gösteren yolu tercih 
edecektir. Su buharlaştığı zaman ortaya çıkan bu
har basıncı da (kimi hallerde 250 kg TNT'nin gü
cüne erişebilen) patlayJcı etkilere seb ep olabilir. 

5.2. Mekanik Etkilerle Oluşan Hasal' 
Dönüş çarpmasının ortaya çıkardığı şok dal

gaları ve manyetik kuvvetler rpekanik hasara se
oep olabilir. Bu şok dalgası havayı ısıtmak s ure
tiyle bir metre veya dana uzak mesafelerde me
kanik hasar vücuda getirebilir. 

Yıldırımın oluşturduğu manyetik kuvvetleı: 
metal tüpleri ezebilir, J<eskin l<öşelerden geçi
yorlarsa kabloları koparabilir. Eğer iki paralel 
kablo yıldırımın elektrik akımını paylaşıyor ise 
ara la rındaki kuvvet, uzaklı kla ters, akımın kare
siyle düz orantılı olarak değişir. Bu etki leri en 
aza indirgemek için paratoner kabloları birbirle
rine yakın döşenmemelidir (5). 

5.3. Yan Parlama Hasarı 
Yüksek ve çabuk artan akım bir yıldırım ko

ruxucusuna enjekte edildiği zaman, Detkeııin en
di.ıktansı ve toprak bağlantısının direnci, çoğu 
zaman, yan parlama adı verilen ve iletkenle civa
rındaki topraklanmış nesne arasında görülen bo
şalmaya sebep olur (5). Yan parlama, ile tkenin 
potansiyelinin elektrik nrkı oluşturabilecek kadar 
güçlü alnı.ası dtuumunda gerçekleşir. 

Birçok yan parlama yılaınmlar yalıtkan ya da 
iletken cisimlere düştükleri zaman görülür. Her
hangi bir fll'hna anında, uzun yalıtkan bir ağacın 
ya da başka birşeyin yanında durmanın en bü
yük tehlikesi yan parlamadır; bunun verdiği ha
sar doğrudan yıldırım çarpmasındaki gibidır. 

Yıldırımın oluşturduğu manyetik ve elektrik 
alanlar çok büyük ve doğrudan isabet almamış 
nesnelerde büyük hasara yol açabilir. Dolaylı yı l
dırım çarpmasının verdiğı hasar iki kısma ayrila
bilir: 

1. Elektrostatik Endüksiyon: Büyük bir man
yeti k alana maruz bırakılan bir iletkenin yüze
yindeki yük birikimi manyetik a l anın gücüyle 
orantılıdır. Eğer alan zamanla değişiyorsa iletke
nin içinde aranı de11gelemek için akıml ar akar. 
Metal ça tılar ve su olukları, elektrik arkı ihtimali
ni azaltmak için her zaman topraklanmalıdır. 

2. Elektromanyetik Enduksiyon: Yakın bir 
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yıldırım h erhangi bir iletkende nükleer elektro
manyetik darbeler kadar ve hatta daha fazla güç
te bir alan oluşturabilir. Bu alan çevrede bulunan 
diğer iletkenlerden akımın akmasına sebep olur. 
BLı yüzden doğrudan çapılnıasalar bile civarları
na yıldırım düşen telefon ve elektrik direklerinde 
yüksek akımlar meydana gelir. 

6. Yıldırım ve Orman Yangmları 
Yıldırımların yeri Yıldırım Detektörü (Light

ning Detection-Finder) adı verilen cihazla belırlc
nebılmektedir (7). Bu manyetik cihazlardan olu
şan gözlem ağlan, ABD, Alaska, Kanada, Alaska 
ve Avrupa'da ormanlık bölgelerde yı ldmmlaru1 
yerinin belirlenmesinde halen oldukça başarılı 
bir şeki lde kullanılmaktadır. Yıldırım detektörle
ri meteorologlara gelişen ve hareket eden fırtına 
içindeki yıldırım al<.tivitesini inceleme imkanı dp. 
verir. 

Dünyada bir günde ormanlara düşen yıldırni1 
sayısı 500,000 o larak hesaplanmaktadır. Yıldırım
lar sadece ABD'de yılda 10,000-15,000 arasında 
orman yangınına neden olmaktadır ve bu yan
gınlarda her yıl yaklaşık olarak 100 milyon dolar 
aeğeriı1deki orınan ve bina yanarak telef olmak
tadır (2, 5). Bı.ı n ed en le, yıldmn1lanrı sayıs ı.nı 
azal,tmak için bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. 

Ozellikle 1969'da Apoilo 12'ye yıldırım çarp
ması ve 1987'de Atlas-Centaur roketinin yıldı
runla düşmesinden sonra, NASA bulutları saç 
inceliğinde, 10 cm uzunluğunda alüminyum par
çalarıyla tohumlamaya başladı (1, 2). Bu metalle
rin kuçük kıvılcımlar üreterek potansiyeli önle
mesi amaçlanıyordu (2). Bu deneylerin yapıldığı 

tespit etmenin önemi büyüktür. Ülkemizde her 
yıl ortalama olarak en az 140 hektar orman alanı 
yıldırımlara kurban olmaktadır. l3u itibarla, yıldı
rın1 dedektörlerinin ormancılarımızın hizmetine 
verilmesi bir zorunlulu~ ola~ak gözükmek~~dir. 
Aynca, yıldırım dedektorlcn kullanılarak ulke
mizdeki orman yangınlarmda yıldırımların ger
çek paxı daha doğru olarak tespit edilebilir. 

7. Binaların I<ôrunması 
Paratonerler )2ldırımdan sakınmak i~in bina

lara yerleştirilir. Paratoner yukan>'a dogru uza
nan sivri uçlu bir metal çubuktur. Binanın yuka
rısından aşağıya doğru uznnan paratoner çubu
ğuna yıld ırım çarpma ihtimali, bınanın başka bir 
kısmına göre daha yüksektir. Yıldırım m etal çu
buğa çarpınca izole edilmiş iletken kablo elektri
ği güvenli bir şekilde toprağa ulastmr (Şekil 3). 
Pozitif yükler para tonerin ucunda maksimum 
yoğunluktadır. Böylece yıldınn:nn buraya düş
mesi ve metali izleyerek zararsızca toprağın de
rinJ.erine inmesi iht1mali Y.ükselir. 

Istanbul ve Ankara gıbi büY.ük şehirlerde do
ğal gaz kııllarnınına geçılmesi ıle beraber yeni bir 
fehlike or taya çıkmıştır. Dağsöz'ün belirttiğine 
göre 1 m3 doğal gazın yanmasından 1.5-2 kg ara
sında su buharı çıkmaktadır (3). Bu 1 kg fuel-oil 
yanmasında ortaya çıkan subul1annın yaklaşık 2 
katıdır. Böylece kömür ve fuel-oile göre inşa edil
miş bacalar içinde daha fazla su ouhan yoğı.ın
laşmaktadır. Bacalar, baca malzemesi rutubet ve 
yoğunlaşmadan dolayı oluşan aşırı nemden za
rar görmeyecek şekilde yapılmamış olduğu için 
doğal gaz kullannnı ile mevcut bacaların ömrü 

I ! 
sıralard a, orman bilimciler doğada da 
aşırı yıldırımın zararlarını ön1eyecek 
benzer bir n1ekanizmanın mevcut oldu
ğuna işaret ettiler. Uzun çam ağaçları
nın sivri u çlu >am iğneleri kü)ük oir pa
ratoner görevı görerek elektrık yükleri
nin yoğunluğunu yaymakta ve sonu çta 
yıldırım oluşumunu bir ölçüde engelle-
mekteydi (1). Hava Terminali 

ABD ve ı<anada'da orman yangmla
r111ın %30'nun ana nedenini yıldırımlar 
oluştmmaktadır. Türkiye' de orman yan
gınlarının ana nedenlerinin yıldmm ve 
ınsan olduğu belirtilmektedir (9). Ulke
miz ormanlarında çıkan yangın l ann 
%99'u insanlardan kaynaklanırken % 
l 'inin yıldmm sebebiyle çıktığ ı belirtil
mektedir. Bazı Türk9e kaynakfar ise yıl
dırımlar nedeniyle i.ılkemizde meydana 
gelen yangınların miktarını %2-3 olarak (a) 

Yer 
Terminali 

L 

(b) 

göstermek:tedir (4, 6, 9). 
Orman bilimci lerin belirttiğine göre, ....__ ______________________ ...... 

çok geniş alanları kaplayan ormanlarda
l<i yaı1gınlan h er zaman gözetleme nokta.ların
dan çıplak gözle görerek haber vermek mümkün 
değildir (8). Ayrıca orman yangınlarına en kısa 
zamanda müdahale etmek esas olduğundan yıl
dırımdan dolayı başlayan yangınları görünür bir 
hal a.ltnadan önce yıldırım detektörlen ile anında 
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kısalmaktadı.r. Bu nedeıtle eski bacaların 
Şekil 3. (a) Küçük yapılarda yıldırımdan ko· 

runma sistemi ve (b) bu sistemin eşdeğer elekt
rik devresi (Krider, 1988). Burada V, voltaj; Rg, 
yer direnci; i, yıldırım akm1).;··t yi1dırım akımt 
ıletkeninin endüktansmı göst~rı:nektedir. 

,• ~-1 
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ğınmaktır. Eğer böyle bir sığınak mev
cut değilse yüksek yerleracn ve tek 
kalmış vağaçlardan. ffil1;tlaka sakım ima
lıdır. Eger yer sevıyesınde bulunuyor
sa baş mümkün olduğu kadar alçakta 
tu.~ul~alı fakat ye~·.e uzanılmamalıdır. 
Çm1ku, bazen yukun büyük kısnıı yıl
d~.rımın çak_?ğı noktanın yakınındaki 
yı..ızEı.y:de yogunlaşmakta ve yüzey akı
mı vucuda geçerek ölüm ve yarala11-
~aya s.~be~. olabilmektedir. Bunun ye
rme. rnurnl<un olduğu kadar yere çôk
rı:.elı ve yerle teması el1 aza indirmeli
J'.lZ (1, 2, 5). 
~.ök .a~.rültülü bir fırtınanın hüküm 
sur~ugu hava ş~rtların~a özetle aşağı
dakı kurallara dıkkat edilmelidir. 
A~ık Arazide: 
S~gınabileceğiniz bir bina veya otomo-

---:--:--------------------__J bil arayın. 
Şeki~ 4. (.a) 15 metrede~.d~ha alçak topraklan- Bina veya otomobil yoksa, mağaralar, 

mış çehk dıre.klerle, (b) kuçuk yapıların üzerin- kuru hendek ve arklar, vadileı~ kanyon veya en 
den.geçirilen topraklanmış telle ve (c) uzun kule- a~. boyuı;ı.uzla ay111 ~iksekliğe sahip alçak ağaç 
ler ıie oluşturulan koruma bölgeleri (Krider kuın.~lerı ~rasında.kı boşluklar sığınabileceğiniz 
1988). ' en guvenli yerlerdır. 

içine korozyona dayaıuklı bükülebilen çelik Sığınabi1eceğiniz hiç bir yer yoksa bulundu-
borular koyma uygula:n:ı-ada giderek yaygınlaş- ğunuz xerdeki en yüksek cisimden uzak durun. 
maktadır. Bacalar genellıkle bınaların en yüksek Etrafınızda dagınık şekilde bir kaç tane ağaç 
çıkmtılan olduğu.ndan,yıldmmlara oldukça sık b~lunu:yo,rs.a, .el'.l yakınınızdaki ağaca, o .ağacın 
maruz kalırlar. Doğal gaz kullanan binaların ba- yukseJ:<Iiğıı:ııı: ı.kı katı uzaklıkta bir noktada başı
calanndaki çe~~k .. 5or1;1lar biı:ytldmm çarpması nızı dızlennızm arasın.a koyarak yere çömelin. 
durumunda, buyuk hır elektrık akımını gaz tesi- Asla tek başına duran bır ~ğacm altına girmeyin. 
satına kadar ~.aşayabilecektir. Bundan dOlayı, en Kamp araç ~.e gere~l~rı, balık ?~tası, golf soba
azından bu tür bacaların mutlaka paratoner ile sı, kazma ve kurek gibı metal cısımlen elinizde 
korunmasında büyük yarar vardır. bulundur~11ayın ve ~emsiye kullanmayın. Bisik-

8. Yıldmmb Fırtınalarda Güvenlik Kuralları let~ motosıklet, traktör gibı üstü açık araçları terk 
.. Tek bir yıldırım 100,000 amper kadar büyük- edın. 

lukte elektnk akımı oluşturabilir. ABD' de yılda Doruklardan, açık alanlardan, tel örgülerden, 
en az 250 ki~iye çarpan yıldırım ortalama olarak tren yolundan, metal çamaşır ipfrıden, açık sun-
100'ü!1 .ü~erınde ölume yol açmaktadır (2). Bir- durma ve barakalar ile her türfü elektrik iletebi
çok kışıyı tarlada çalışırken, ata binerken, dışarı- len cisi~Je~den kaçının. 
da oynarken veya küçük teknelerle denize açıl· Tel orgu, telefon ve elektrik hatları ve metal 
mışken yıldırım çarptığı gözlenmiştir. boru döşeme işle_rine, ray ve çelik yapılardaki ça-
. Yıldırıl!l çarpmış birim gördüğünüzde ondan lışmalara ara verın. 

sıze elektrik ak!mı gece~· diye korkmayın. Yıldın- Yüzüyor veya su yüzeyindeki bir kayıkta bu
!11-.m oluşturdugu efektrık akınu çok kısa bir süre h~nuy_or~anı~, sudan derf1al çıkın, kayığı terke
ıçınde toprağa akarak etkisiz hale gelir. Normal- dın. Nehır, gol ve benzeri sulardan uzak aurun. 
de yı ldırım t<Urbanlarını şuursuz bırakıp, nefes Yerle metal teçhizat ile temas halinde olan 
almal~rını ~u~durduğundan nabız ve nefes kont- traktör veya saban gibi alet ve araçla çalışmayı 
rol edılmelıdır. En yakın hastaneye ulaştmlana bırakm. 
kadar o ki~inin kalbini ve solunum sistemini ha- . E~er saçın. ız dikleşmeye başlıyorsa veya deri
rekete geçırmek için ağızdan ağıza suni tenefüs mz s;zlıyorsa ve ç~t~rdama gibı bir ses duyuyor
ve CPR masajı uygulanmalıdır. sanız DlKKAT! sızı her an yıldırım çarpabilir . 

.. Yıldını;t kurba~larının en çok bulundukları Hemen arazinin eı:ı alçak noktasında, ayak par
bolgeler nısbeten agaçlardan arınmış bölgelerdir. maklarınızın ucunda durarak yere çömelin ve 
Pozıtif yükler çıkıntılı cisimlerde r,o&unfaştığın~ başınızı dizlerinizin arasına alarak hedef küçül
dan, basamaklı akım ile buluşan dömiş darbeleri tün. Asl<) yere uzanmayın ve yatmayın. 
çc;ığunlukla böyle nesnelerden çıkarlar. Yıldırımlı · Bina içinde: 
bır havada tek duran bir ağaç altma oturmak Bah_ç~ ve balkondaki hafif eşya la rı ve 
akıllıca bir iş değildir. taşınabilır metal araçları içeriye alın. 

Gök g~rültülü bir fırtınaya yakalarnldığı za- .. Pencere ve kaP.ı~arı kapatın. Açık pencereden 
man en ıyı korunma elbette bir binanın içine sı- sızı yıldırım çarpabılir. 
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Kapatılamayan kapı ve p encere, soba, ocak ve 

şömineler ile radyatör, m eta l borular, lavoba, 
küvet, fişi p rize takılı elektrikli ev a lctlerinden 
uzak durun. Banyo yapmayın, duş almayın. 

Açık kaplardaki yanıcı ve parlayıcı maddeler
den uzak durun. 

Çamaşır ipindeki. çamaşırları toplamaya kal
ktşmaym. 

Fırtına anında çok gerekmedikçe telefonla 
korıuşmayın. Televizyon seyretmeyin. 

Insan v ü cüduna ya kın tu tulan saç 
kurutucusu, traş makinası gibi elektrikli aletlerı 
asla kLıllanmayın , onları tamir e tmeye kalkış
mayın. 

Otomobilde: 
Seyahatte iseniz arabanın içinde ~alın. Aracın 

m e tal kısımların a dokunmayın. Us tü kapa lı 
o to rno bille r y ıldırımdan k orunmak ıçin 
bulunulabilecek en güvenli yerlerden biridir. 

Gök g ürültülü bir fırtına geçene kadar 
aracınızı yolun kıyısında güvenli o ir yere çekin. 
Aracınızın üzerine ağaç devrilmem esine ve sel 
sularına kapılmamaya dıkkat edin. 

Fırtına sonrası bir yo lu n y ü zeyi, s udan 
görülemiyorsa o yoldaki suya asla girmeyin. 

Teşekkür 
Şekillerin çiziminde bür,ük emeği geçen 

fakültemizin kıymetli teknık ressamı Sevim 
Yertürk' e teşekkitrü bir borç biliriz. 
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İşletmenin Sosyal Dünyası 
Prof .. Pr. Sami ŞENER 

Sakarya Uniy:ersitesi Ş,osyoloji 
Bölümü Oğretim Uyesi 

İşletme gibi ekonomik faali
yetin asırhklı olarak sürdürül
dü~ri.i. bır sistemde insan, uzun 
yılfar bir eşya üretim faktörle
rinden biri olarak düşünülmüş 
ve çeşit li sosyal prob lemlerin 
ortaya çıkmasına böylece im
kal\ verilmiştir. 

i ş letm e sa dece ma kine ve 
d i ğer fi ziki faktörlerden ibaret 
bir yapı olarak düşün\jlemez. 

işletme faa liyeti; Insanların 
sadece fiziki ve ekonomik çaba
larıyl a izah edi li rse, tam olarak 
a çıkla nmış ola maz. Çünkü in
san; düşünceleri, tutumla rı ve 
ilişki leri" ile işletmenin en dina
mık öğesidir. Bu bakımdan eş
ya ve makinala rı planlamadan 
önce i şletmenin insan unsuru
nu planlamak gerektiği bugün 
anlaşılmıştır. Sanayi işletmeleri
nin insa n faktörı.inü ve onun 
sosyaJ ihtiyaçlarını dikkate al
maması, birçok problemin.doğ
mcısına seber, olmuştur. Iş let
menin, ö ncelikle insan ve eko
nomik faktörlerin en uygun yö
netim prensipleri a ltında bü
tüncü bir anlayışla işlerlik ka
zandığı b ir faa liyet birimi ol
maşı gerekir. 

~ş ve Sosyal Hayat: 
lş hayatı, sosyal çevre ile ilgi 

kurulmadan açıklanamaz. Top
lumsal hedefler belli yönleriy1c 
iş hayatında kendilerıni g9ster
me k imkanını bt.ılurlar. lnsan 
ruhuna e tki edecek bütün fak
törler,onun iş yerinde geçen za
manını daha sevimli hale geti
rebilir. Bu faktörler, onunla ilgi 
ku rarken söylenen bir samimi 
sözden, çalışaca~ı yerin "içaçt
cı" bir hale getin lmesine sebep 
olan fiziki faktörlere kadar ya
pılması gerekli çalışmaları içine 
alan bir aizi tedbirleri kaplar. 

Sosyal çevrenin etkısiz ve 
verimsız oluşu, kişin.in çalıştığ ı 
müessesedeki sosyal ilişkilerın 

sağlıklı bir zemin üzerinde otu
ramadığını gösterir. Ast-üst iliş
kilerinin anfoyış ve düzen içeri
sinde kurulması gereği , konu
ru .. ı n bir yönünü teşki l ed er . 
Jkinci olarak, çalışanların bir
bi.rleri arasındaki bütünleşme, 
sev$i ve sayg ı da çalışma ahen
ginı temin etmekle kalmaz; hu
zurlu bir ortamtn kurulmasına 
sebep olur. Bazı araştırn.·lalar, 
sanayi işletmelerindeki "r,rog-
ramlanmış insan kitle leri ' nın 
sıkıntı ve problemlerden kurtu
lamadıklarını söylüyorlar. Belki 
de bu insanların sıkıntı ları., .i ş
letrnenfo hedeflerini bütünüyle 
bi lmediklerinden kaynaklanı
yor. Veya, çalışma ların fazlaca 
mekanıze olmas ı ve çalışanın 
diğer arkadaşla rıyl a bir iliş ki 
kuramamasının getirdiği b ir 
"b enlik kaybı". Çalışmanın be
raber o lduğu tek varlık bir vi
da, bir a let veya bir başka me
kanik şey. Kendini onunla bir 
görüp,iş arkadaşlarıyla iş ara
s ın.da münasebet kura rnamak
tan dolayı büyük bir yalnızlık 
içine düşebili ror. Bu tür prob
lemlerin ha lli ıçin yapı lması ge
reken ça lışmalar bazı maddi 
masraflar getirse de düşünüle
cek bir konudur. Çünkü insanı 
iş yerinde tabii hayatının deva
mı gibi istihdam etmek; onun 
psikolojik rahatlığına yol aça
ca ktır. Bu husus ta onun olum
lu m otivasyona girmesinin ye
ga l'\e yoludur . . 

Jşletıne' de insanın Rolü: 
Işletmexi ve onun oluş tur

duğu teşkıl a tı, insanın sosyal 
hayatının bir parçası ya da top
lumu meydana getiren güçlenn 
biçimlendirdiği bir beşeri mü
essese olnrak e le alanlar, iş let
me ve toplum yapısı arasındaki 
etki-tepki münasebetlerine bü
yük önem vermektedirler. (Tü
mer,59) 
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Ekonomik amaçlı olan işlet
me, uygulayacağı yönetim fizo
zofilerrba kımmdan J.Önelicinin 
tutumuna göre degişik görü
nüşler içinac olabilmektedir. 
Bu da $Österiyor ki, ekonomik 
faaliyetın gerçekleşmesinde da
hi, insan yönetim ve ilişki dü
zeninin iyi kurulmasının rolü 
büyüktür. 

Yöneticinin tavrı, yalnız ikti
sadi şartların değil, idarecinin 
içinde yetişti~i k.ültür çevresi
nin mahsü lüd ı.ir. Işletmede sağ
lanan teknik yenilikler ne dere
cede mükemmel olursa olsun, 
netice de işletmeyi hedefe ulaş
tıracak olan beşeri hedefler, 
idarecisinden işçisine kadar 
herkes tarafınd an benimsenme
dikçe e tkili o la maz. (Leavit' ten 
Şin1Şek, 71). 

Işl etmelerde departmanların 
büyük vazifesi, insanın ~ün lük 
hayatının büyük bir böh.ın-ıünü 
içinde geçirdiği işyerindcki ça
lışma şartlarını dü zeltmek, o 
şartları maddi ve sosyal bakım
lardan iyileştirmek ve teminat 
altına almaktır. Yöneticilerin iş
le tme teknoloji münasebetleri 
hakkında bilgıl erinin gelişme
mesinde, i şle tmenin teknoloji 
uzmanlarının ve mühend islerin 
faaliye t sahasına giren bir hu
sus, olduğu şeklindeki görüşle
rin tesiri olmuştur. (Şimşek, 72). 
Bu görüş sayesinde, işlehnenin 
sadece teknik yönü nün takvi
yesine çalışılmış, beşeri yönü 
uzun süre ihmal edi lmiştir. Me
sela t şkilat içi anlaşmazlıkların 
halinde, çoğu kez idareci tekno
loji uzmanfan işe müdahale et
miş ve beşeri unsuru makine 
imajı ile ikna etmeye gayret sar
fetrpişlerdir. 

Işin sosyal ve ruhi motivas
yonu : 

Yapılan araşhrmalar d a gös
tern:ıi ş tir ki, iş şartlarının ıs1ahı 

-
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ve i ş üçretlerinin arttırılma sı ; 
emeğin randımanı üzerinde 
müsoet tesirler meydana getir
m ekle beraber, bu konuda ye
gan e neticelerd en biri, rand ı 
m an artışı hus usu nda işletme 
dahilindeki beşeri münasebe t
ler arasında yapılan yeniliğin 
büyük rolü olduğudur. Hatta 
bu sonun cu fak tör, bi.itün fak
törlerin tamamından daha te
sirlidir. (Stone, 13).Son yı Harda 
yapılan insana d önük yatırım 
ve çabala r, bu görüşü doğrula
maktad ır. Şu anlaşılmaktaaır ki, 
bütün i şletme p ersonelinde, şa
yet kı..ıll a nılması bilindiği tak
dirde, büyük başarı lar I<ayde
d eçek gizli kudret ve imkanlar 
d aima mevcuttur.Asıl mesele, 
i şç iler le idarenin d a ha yakın
d a n alaka kurması; yani nasıl 
bir pe rsonel s iyaseti gütmesi 
gerekeceğini bilip tatl:>ik edil
mesidir. 

Günümüzde bir çok i.şletme
d e idarecilerin tatb ik e ttikleri 
s tratejiler; teşebbi.i si.i n sadece 
rasy onel ve gayeye d ö nük 
fonksiyonlarıyla davranış ve ta
vırlarını ihma l eden b irtakım 
bürokratik m ekanizmalara da
yanır. (C. Argris' den şimşek, 
100). Böyle tı.:ıtuml arın , en 
azından ışçi-işveren bütünlü
ğünü sağlayamadığı; karşılıklı 
münasebetlerin maddi bir alış
veriş içeris inde kalmaya mah
kum olduğu bilinmektedir. Do
layısıyla beşeri münasebetlerin 
eksikliği, bir çok proble min. 
meydana gelmesi neticesini do
ğurm.aktaaır. Yönetimi gcrçek
reştirmeye çalışırken, çalışmala
rın kültür ve değerleri ile yöne
timin pı:ensip len arasında b elir
li bir uyu31nanın ve beraberli
ğin va rlıg ı aranmaktadır. Bu 
J.<onuda şöyle yaygın bir kana
a te rastlanmaktadır. Personelin 
davranışlarını etkilemek zorun
dad ır. Başka bir deyişle yönetki 
personelin ihtiyaçlarına ,kişiliği
ne ve inançlarına etki etmek zo
ru nda kalacaktır. (Flippo, 206). 
Böyle bir değerlendirme, çalış
maların belli bir anlayış ve dav
ra nış çizgisinin a ltında olduf$u 
zam an söz konusu ed il ebilır. 
Yani her işletme,mutlaka kendi 

mensuplarım değiştirmek gibi 
tem el ve doğrulusu ispatfan
mış bir yaklaşım içındedir, diye 
genel bır değerlendirmede bu
!Unmak doğru değildir. 

Bazı pslkologlar, insan dav
ra nışlarını tam olarak parçala
mayıp kendj büti.inlüğl.ı i.çin de 
inçeledilcr. Ina.san kişiliği den
genin çeşitli durum larda sağ
fanması yla ilgili bazı öğelenn 
birleşmesiyle oluşmı..ıştur. Kül
tür, kişinin davranışla rını xöne
tir, amaçlarım sınırlar, ödülleri
nin ölçüsünü belirler. Kültür, 
insanın düşüncelerini sınırlayıp 
görüşünü sadeçe is lenileni gö
reçek şekild e ayarlar. 

Sosya l bir faa liyet olarak 
yönetim: 

idare biçimi dendiği zaman, 
idari fonksiyonlardan planla
ma, teşkilatlandırma kumanda 
etme, J?Crsonel eğ-itme ve yetiş
tirme ıle kontror faaliyetlerini 
nasıl, hangisine daha çok ağır
lıklı ta nıyarak veya hans.is ini 
yeterli görerek tatb ik ed ıldiği 
an laşılır. 

Bu durumda, "Personel 
eğitme" ve yetiştirmenin meka
nik bir faaliyet olmad ığı, insan 
unsuruna verileçek önemin bir 
göstergesi oldı.ığu kabul edile
cektir. Eğer idarecilik biçimi, 
teşkilatlı oir süreç olarak düşü
nülürse o, iktisadi münasebeti 
o lma kta n ço k bir hakimiye t 
münasebetid ir. Çünkü o, yöne
tilcnleriı1 tasd iki ile ortaya ÇLk
mış ve müessese halini almıştır. 
Yönetim belli bir gayeye yönel
miş fiil; yöneten-yönetilen g ibi 
ikili bir toplumsal farklılaşma; 
hiyerarşi k bir süreç,sosyal bir 
teşki l a tlanmadır. (Gi.i ler,14). 

Bü tün bunların ya nınd a 
Mod ern yönetim teorisyenleri 
ve insan münasebet le ri idari 
okulu, ilmi yönetim konusunda 
önemli bulı..ı şlar meydana geti
ren Taylor'un ça lı şanın moti
vasyonuna ait insan ırıühendis
liği yaklaşımını d evam etti r
mektedir. Fakat Whea le'ye ~öre 
mühendis, bu sis tem içerisınde 
tam manasıyla kapitalizmin ru
huma uygun bir çalışma biçimi 
sergiliyordu. (Wh eale, 195) . 
Planlama çoğunlukla işe dönük 
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olup, insanın ruhi ve sosya 1 
beklentileri dikkate a lınma
maktaydı. Çünkü büti.in çaba 
ve yenilikler otomasyonu mey
dana çıkartıp, karlan arttı rma
ya yöneliyordu. 

işletme yönetiminde insan 
planlaması: 
Doğulu top lı..ımlarda işle t

meler,6a tıdaki1ere göre organi
zasyon bakımından daha zayıf 
bir durumd a görülmektedir. 
Batı' daki iş l etmelerd e "ortak 
anlayış"hakim iken, doğudaki
lerdc "kaderçili k ve. bireycilik" 
hakim durumdadır. ldareci sos
yal bir muhit dururnundrı olan 
ı şletmede, çalı~anların yönetim 
ve birbirleri i ı e olan münase
betlerinden kaynaklanan prob
lemlere çare setirmck duru
mundadır. Ybnetici a ynı za
manda sosyal ortamın yapısını , 
unsul'ları nı , müesseselerini işl e
yiş ve gelişme açısından d eğer
lendiren sosyoloji, psikolojı ve 
antropoloji gibi davranış ilimle
ri sahasında bilSi sahibi olmalı
d ır. Türk idarecı zümresinü1 in
san psikolojisini tanımada ye
terli bilgi seviyesinde bulunma
mas ı ; ça lışanların, dü şünce, 
davra nı ş ve değer ya rgıla rını 
yeteri gibi değerlendirememek
ten kaynaklanmaktadı r. 

Böyl bir du rumda çalışan
lar, idareye güven duyma ko
nusunda lereddü te düşebile
çekleri g ibi şahsiyet ve hünerle- · 
ri ni gereği gibi geliş tirememek
tedir. Türkiye'de işletme idnrc
d leri nin bir diğer özelliği de 
gru p psikolojisini bilme konu
sundaki yetersizlikler idir. Bu
nun sebebi yöneticilerin çogun-
1 u k la hiz met ö n cesi eğıtim 
programlarını " toplumsal ps i
kolojisi" a lanında yetersiz kal
malarmdan gelmektedir. Bu
nun yanında eğitilenlerle sade
çe teorik bilg ller veren fakat 
ta tbikat imkanı sağlayamayan 
geleneksel eği tim programları, 
varılmak istenen gaye bakımın
çl_an doyurucu ormamaktad ır. 
ü lkemizdeki işletmeler, bünye
lerindeki a raştırma geliştirme 
bölümleri kurmanın önemini 
henüz tam manasıyla anlaya
maımşlardır. Bu konunun hal-



!edilmesine maddi imkansızlık
lar engel olmakla bitlikte, asıl 
mesele; buna henüz alışılmamış 
olunduğudur. Yapılması gere
ken çalışma; onların be~eri mü
ncıscbetler saha sında kı tutum 
davranış ve kabiliye tl erini ııe
liştirmcyi gaye edinen b.ir "egi
tim strateiisi'' şeklinde tarif 
edilebilir. (Bcnis ve schein' den 
şimşek,94) 

Gerek Avrupa'da 19.cısırdan 
itibare11,gerek bi 7d e 1923' ten 
sonra görü len işçi-işveren mü
mısebetl erini düzenlemeye yö
nelen sosyal tedbirler, yalnızca 
kanuni tedbirlerdir. H erhang i 
bir i şyerindeki sermaye v e 
emek sahipleri için takip edile
cek kanun i düs lurlar or taya 
cılınmıyor. Halbuki Amerika'da 
ortaya çıkan beşeri Münasebet
ler Teorisi' nde adela kanunlar 
bir tarafa bırakı lmış, iş l erin içi
ne girilerek buradaki sosyal 
grııplnr arnsmdaki mümısebet-

lere ps ikoloji, sosY.o loji, psiko
sosyoloji gözlüğü ılc bakılmaya 
başlanmıştı r. (Flndıkoğlu, 16). 

Bu konudaki çalışmalar ye
terli olmamakla birlikte mesele
nin teıncl iı1c doğru inilmekte 
do$ru bir karar veri l miş ve bu 
dogrultudaki çabalardali fayda
lı netice ler alınmı ştır. Tabıi ki, 
u ygula mada insa n ı d eğersiz 
gdren ve onu madd i fal<törler 
gibi değerlendiren yanlış batıcı 
felsefe, beşeri faktörü tatmin ve 
huzura sokamamış, bu bilgile
rin uygulanmasını gereği gibi 
gcrçek1eş tirememiş tir. C,:ünkü 
olay sadece insanın maddi açı
çlan tatmin edilmesi deği ldir. 
Insanın diğer insana, insanca 
yaklaşması bir gönül meselesi
dir. 

Kapitalizmin acıma s ı z v 
k<ltı ekonomik kanunları, böyle 
bir yak la şımımı imkan verme
diği için alınan tedbirler geçici 
ferahlıklar getirmekte; k.öklü 
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çözümler sağlayamamaktadır. 

Yönetim bir yanıyla iş letme
d e ki p lanla ma, y Lirütme ve 
kontrol işlemlerinin yerine geti
ri lmesi o la rak düşünülebilirse 
de, insan i lişkileri yönü d ah a 
ağır basa r. Bu bakımdan yöne
tim sosyal bir olaydır. Yöneti
min sosya l bir süreç olması, 
idari çabaların sadece insa nları 
ve insan ilişikile rini ka psayan 
or~anizasyon mesel elerı kabul 
edilmesi manasına gelmez. Yö
netim fonksiyonunL1n amaçları; 
ö~üt içi değerler sistemi ve fer
dı tavırlarla da ilg ilid ir. (Erdo
ğan, 21). Böylece günümüzde 
ınsanı, önce insan olarak kabul 
eden ve onu çok yönlü ele ala
bilecek çalışma ve yönetim fel
sefelerinin işletmelerimize ha
kim olması kaçınılamaz bir hale 
gelmiştir. Bu yaklaşım,biziın 
l<ü ltür ve ahlak sistemimizd en 
kaynaklanan bir anlayışla ger
çekleşecektir. 

<@>- AYTAÇ TÜP SANAYİİ TS 862 ve TS 11169'A UYGUN ÜRÜNLERİMİZ 1 TsE 1 
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• 
işletmelerde 
Yangın ve Güvenlik Eğitimi 
Orhan AKYILDIZ 
İtfaiye Eğitim Merkezi Anliri 

EGİ.TİLECEK .PERSONELİN 
BELiRLENMESi 
1. Y~ni Personel 

1 şe yeni alınan personel ilk 
zamanlarda yaP,ılan işi, çev

re şartlarım ve omanın veya 
çalışma alanın yangın riskıni 
bilmediği için çok büyük bir 
risk alhndaaır. AY!U zamanda 
psikolojik bir gerginlik altında 
olduğundan yangın güvenlik 
yöne1meliklerinı anTamakta 
ve uygulamakta zorluk çeke
cekler ve firmayı büY.ük bir 
risk altına sokacaklaraır. Do
layısıyla işletme bu eksiklikle
ri mumkun olduğu kadar ça
b1;1k gidermeye gayret etmeli
dır. 
Personel işe başladığı ilk gün, 
yangınla mücadelede kulranı
lan Fesisat ve teçhizat ku llanı
mı, tahliye ve kaçış güzergah
ları, alarma verme şekli vb ... 
konularda bilgi veı:ilmelidir. 
Bu iş lem bazı işletmelerd e, 
yeni giren personele bil.gi ve
recek ve o personelin çallşaca
ğı bölümde bir kişi sponsor 
tayın edilerek halledilmekte
d~r. Tayin edilen sponsor. yc~1i 
gtren personele çalısına ife ı l
gili kuralları anlatıfken bera
Berinde yangm güven lik ted
birleri ile ilgili de bilgi verebi
lir. BöY,lece eğitim daha başa
rılı olabilir, çünkü eğitim ve
ren kişi onun öğretmeninden 
çok bir arkadaşı gibidir. 
Bu ilk giriş eğıtiminden sonra 
daha önceki bölümlerde açık
lanan temel eği tim ihtiyaçları 
bazında gerHş bir güvenlik 
eğitimi programına mutlaka 
dahil edilmelidir. . 

2.Trans.feı: Edilen veya Geçici iş
çiler 

Yeni gi renlere uygulanan 
programın aym uygulanabilir. 

3. Taşeronlar 
Taşeronlar ve onl a rın bünyele-

rinde çalışanlara yeni personel 
i~in oldLıgu g. ibi minimum bir 
e itim verilmış olmalıd ır. Ve özel 
iş erde çalışan personelin görev
leriyle ilgili özel bir eğitınıden 
geçmiş ofma şartı mutlaka aran
malıdır. Ei?:er bunla rı sağlamak 
mümkün Olmazsa, sürekn göze
tim altında tutulmalı ve btitün 
güvenl ik tedbirleri alındıktan 
sonra ça lışma l arına müsaade 
edilmelıd ir. 
4. Sıcak işlerde Çah~anlar. 

Oksijen kaynagı veya d iğer 
açık alevlen kul1anarak 

kesme veya kaynak işleri ya
pan veya diğer s ıcak işlerde 
çalışan~e.rs<?nel yeya .. t~ş~.ron.
larm e · ıtımme ozel bır ozen 
gösteri melidir. Yangın güven
lik eğitimi esnasınaa aikkat 
edilecek hususl<ırı ise aşağıda
ki gibi sıra layabiliriz; 
• Yapılan işle ilgili yönetme
lik 
• Iş yerini hazırlanması 
•. iş y~pılır~~n d.ikkat. cdilm.e
sı ve ozen gosterılınesı 
• iş yerim temiz ve düzenli 
bıı:akmak 
• iş tamam landıktan sonra 
alan kontro l edilmesi ve an
cak kontrolden sonra te rk 
edilmesi 
• Uyglll1 yangın söndürme ci
hazının sürekli hazır bulun
dıu·ulması . 
• Işletme içerisindeki özel 
risk bölgelerınde oraya uygun 
diğer teabirlerin alınması 
Bu tür işlerde çalışanların eği
tim !erinin her yıl periyodik 
olarak yapılmaşı gerekir. 

5. Dahil Nakliye Işforinde Çalı
şanlar 

M alzemeleri taşımakta 
vinç ve forklift gibi taşı

ma araçların kullanan Eerso
nelin yangın güvenlik eğitimi 
esnasında dik1<at edilmesi ge
rekli hususları aşağıdaki gıbi 

14 

sıra layabiliriz. 
• Elel<trikli taşıyıcıların şarj 
yöntemleri 
• LPG taşıyıcılarında ki yakıt 
silindirlerinin nasıl değıştiri
leceğine dafr yönetmeli l< 
• Yangın güvenlik tesisatın ve 
teçh iza tı ile diğer tesisatlara 
za rar vermeden nasıl ça lışa
cakları 
• Araçlarda bulunan söndü
rücüleri nasıl kullanacakları. 
Bu tür işlerde çalışan personel 
ya ngın anında ek görevler 
alabılirler. Bu dunıında ala
cakları görevle ilgili bilgilerde 
mutlaka verilmelidir. 

6. Güvenlik Personeli 

Bir çok yangın mesai saatle
ri ô.ışında fark edilmekte

dir, bu esnada yangına müda
hale edecek personelin yalnız
ca güvenlik personeli olduğu 
ve sayılarının da çok az olau
ğu dıkka te a lınırsa onların 
eğitilmelerinin ne kadar 
önemli olduğu daha iyi anla
şılabilir. Güvenlik personel te
mel eğitim ihtiyaçlarında an
l atılan bütün I<onularda tam 
bir eğitim a lmalı ve bunlara 
ek olarak; 
• Alarmı şirke tin her hangi 
noktasından anında fark er
meliler 
• Yangın çıkması d1..ırumLu1da 
yangına müdahale edebilecek 
şekilde yetiştirilmelidirler, bu 
eğitim itfaiye ile .işbirliğini ve 
xonetimin durumdan 1ıaber
öar edilmesini de kapsamalı 
dıı:. 
• Iş letm.e dahilindeki bütün 
yangın güvenlik sistemlerini 
çok ıyi bilmelidirler. 
• Yangına ilk müd ahalede 
ku llanilacak teçhizatı çok iyi 
tanımalı ve ku lfanabilmelidır
ler 
• Binada yapılan değişiklikle
ri v_e ça lışmaları bi lmelı dirler. 
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• İşletmede bulunması muh
temel taşeronla rdan ve mesai 
saati dışında yapılacak çahş
mal ard cı n mutlaka haberdar 
edilmelidirler. 
• Yang.ın başlangıcına sebep 
olabilecek normal olmayan 
şeyleri fark edebilmelidirler 
Yangın güvenlik eğitimleri 
her yıl periyodik olarak yapıl 
malıdır. 

7.Güvenlik Merkezi ve Santral 
Personeli. 

S antralda ça lışa n personel 
yangın alarm mesajını al

d ıktan sonra nası l hareke t 
edeceği konusunda eğitilmcli
d ir. Bu eğitim geçi cı ve yar
dımcı personeli de içerir. Ay
rı ca san tralc ının kolaylıkl a 
ulaşabileceği bir yerde yazıh 
bir yangın güvenlik planı bu
l unmalıdır. Bu plan aşağıda 
sır(llanan konulan içerir; 
• l~!etmc da hili ha b crleŞ,
me\ rang.~ g~_venlik müdün.i, ' 
genci muduru, vs ... haberdar 
etmek) 
• Işletme harici haberleşme 
(itfaiyeyi, polisi, vs ... haberdar 
etmek) 
• itfaiye, polis ve diğer acil 
servislerin telefon numara lan 
• Yönetim kademesindeki gö
rev !ilerin ev ve işletmedeki 
dahili telefon numaraları 
• Bir hadise esnasında gelme
si muhtemel telefonlarn cevap 
verme yönetmeliği (yerel ve
ya merkezi hükümet yetkilile
ri, basın, ilgililer, genel iş tele
fonları) 
Bu personelin eğitim, alarmı 
veren kişiden olay ile ilgili ye
~er li bilgiyi nası l alacagını da 
ıçerrı;ıelıaır. 

8. B,ilgi işlem .Personeli 
Işfctmelerde, bilgi i ş lem ve 
bılgi işlem merkezlerinin öne
mi-burada çalışan personelin 
temel eğitim fh tixaçlarında 
belirlenen e_ğitime ilave olarak 
bu lunduk ları yerdeki özel 
riskleri anlayacak şekilde eği
tilmeleri zorunluluğuna dela
let eder. Bu eğitim aşağıdaki 
husustan içerir; 
• Yazıl a n 1<ağı t ların munta
za m bir şekilae toplanmaları 
ve saklanmaları 
• Software ve data kopyaları
nın back-ı.ıp edilmesi 
• Yangına dayanıklı data ka
binlerfkullanmak 
• Bilgi işlem merkezinde bu-

lunan yangın güvenlik sis
temlerinin ozellikleri ve çalış
ma şekilleri 
• Gazlı söndürme sistemlerin
den dolayı merkezin n asıl 
tahliye edil eceği ve ne gibi 
tedbirler alınacağı 
• Yangın a larmı ça ldığında 
bil_gisayarların nas ıl kapatıla
cagı 

• Bilgi işlem merkezi çevresi
nin ı<ontrol edilmesi yang ı na 
sebep olabilecek şeylerin lark 
edilmesi 

9.Mesai Saati Dışında Çalışanlar 

Temizlik gorevlileri ve ba
kım onarımda çalışan per

sonel, boşa ltılmış mahallerde 
yangına sebep olabilecek şey
leri 'kolaylıkla fark edebilirler. 
Bu yüzden onlar içinde ilave 
bir eğitim gerekir. Bu eğitim 
aşağ1aaki konuları içerir; 
• Alarm vermek ve bu esnada 
itfaiyeyi haberdar etmek 
• Bınadaki alarm sinyallerini 
tanımak 
• Anormal bir durumla karşı
laşhğında güvenlik merkezıni 
haberdar ermek ve alarm ver-
mek .. 

. 10. Bir Yangın Amnda Ozcl Gö-
rev Alacak Personel 

1 şletmede çalışanlardan ba
zıları yangın esnasında gö

revlerine el< olarak bazı gö
revler alabilirler. Bu gibi per
sonel a lacakları görevin bzel
likler.ine göre özel bir eğitim
den geçirılr.. ı elidirler. B"'u gö
r~"'.l 9ri aşağıdaki gibi sıra laya-
bilırız; . 
• Binanın tahliyesi esnasında 
rehberlik edecek personel 
• Personelden veya ziY.aretçi
lerden hasta ve sakat olanlara 
yardım edecek p rsonel 
• Insan kllrtarmada ça l ışacak 
personel (Kurtarma ekibi) 
• Malzeme ve Eşyaları kurta
racal< personel (Kurtarma eki
bi). 
•. Jlkyardım yapacak personel 
(llkyardım el<ibt) 
• Işlctme içerisinde kuru lmuş 
olan özel itfaiye personeli 
• Yangın güvenlik sistem.le
rinde sorumlu olan personel 
(sprinkler, sabit söndürme, ve 
ala.rma sistemleri) 
• Ozcl bölgelerin kapatılması 
ve tamir işferinde çaiışa n per
sonel 
• Elektrikçiler 
• Bakım onarım personeU 
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• Portatif cihazları kullanacak 
~ersonel 
Gerekl i e~" itim nası l olacağı 
şartlara ba lıdı r. Genellikle öu 
gibi grup a rın çal ı şmala rı 

. mutlaka l<oordineli olmalıd ır. 
ISL.ETMELERDE DIIS;KAT 
EbILMESI GEREKEN OZEL 
TEHLiKELER 

Bir çok işl etmede yangına 
seticp olabilecek veya bir 

yangın halinde insa nları ve 
çevresini büyük risk altıl\a so
kacak tehlil<eler vardır. Iş}et
meye uy~n bir yangın egiti
mi vermek öncelikle bu gibi 
tehlike risklerin tespit edilJne
si ile mümkündür. 
Bu gibi tehlikelere örnek ver
me!< gerekirse, bunlar; 
• Paflayabilir madde ve ci
hazlar 
• Yüksek miktardaki yanabi
lir sıvı veya sıvılaştırılm ış 
gazlar 
• Suyla karıştığında yanabilir 
gazlar üreten maddeler 
• Yanabilir tozlarla yapılan iş
lemler 
*Yüksek oranda zehirli mad
deler 
• Su ve havayı kirletebilecek 
maddeler 
• Bakteriyolojik maddeler 
• Radyoaktif maddeler 
• Açıl<taki elektrik tesisa tları 
• Yüksek sıcaklık ve yüksek 
basınç a ltında yapı l an işlem
ler 
Yukarıda sırala nan tehlikele
rin listesini daha da çok artır
mak mümkündür. Blı gibi 
tehlikeler öncelikle tespit edi
lip personel, bunlarla ilgili 
uyarı levhalarını ve tehTike 
efiketlerini an layacak, özel 
kanıma araç ve giys ilerin i 
kullanacak ve bunlara özel 
söndürme teknikler ini kulla
nacak şekilde eğitilmelidir. Bu 
tür bir eğitim aşağıd aki konu
ları içermelidir; 
• Gaz maskesi ve temiz hava 
teneffüs cihaz l arını kullnn
ınak 
• Koruyucu elbise giymek 
• Doğru söndürme tekniğini 
uygurayabilmek 
• Portatif söndürme cihaz
latınm kullanılması 
• Ilkyardım teknikleri 
Bu egi timler tehlikenin içeriğ i 
ve personelin durumuna göre 
periyodik olarak tekrar ed il
melidir. 
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İtfaiye Çalışanlarının Sağlık Sorunları 

Uzm. Dr. Levent TUNALI 
H.Ü. Ar. Gör. 

I• tfaiyecilik diğer meslek dallarında rastlarul
mayan tehlil<elerle dolu bir çalışma şeklidir. 

Personelinden oldukça özveri ıs teyen ou mes
lekte mutluluk kaynağı insanara zor durumla
rında yardım etmış ormanın verdiği huzuı·dur. 
Itfa iyecilik çalı~ma ortammda rastlanılan bir 
çok ta ksit madae nedeni ile fiziksel ve ruhsal 
yönden insan sağlığını etkileyen olumsu z ko
şulları nedeni ile ağır ve tehlil<eli işler tüzügün
de yer almaktadır. ItfaiJ.ecilerin yangın orta
mında rastladıkları sağlık yönünden olumsuz 
risk fak törleri arasınaa sıcak ve dumanın 
önemli bir yeri vardır. Duman özellikle yanan 
maddenin cinsi ve yanma ortamı ile sıkı sıkıya 
ilişkilidir. Yangın ortamında tiner tüp gaz vs gi
bi )eşitli patlayıcı maddelerde vardu-. ltfaiyeci
lerın yangına müdahalesi sırasında yangın sön
dürme cihazlarının orgonomik koşullara uy
gun olması gerekmekteair.Yangm SHasında vu
l<u bulan kazaların nedenleri arasında ortam 
koşulların kötü olması, yangın söndürme per
sonelinden kaynaklanan hatalar, fiziksel bzel
likler, yangın türünün tespit edilmemesi kulla
nılan techızat1n yetersiz ofması1 yangın söndür
menin yanı sıra ülkemiz koşuılarınaa bina ya
pımında yangına ön tedbiı;lerin alınmaması ve 
yetersiz olması sayılabilir. ltfaiyecilerin çalışma 
ortamında rastlanılan risk fa.Ktörleri arasında 
kimyasa l etkenler, parlayıcı ve pa tlayıcı mad
deler yanıcı metaller, gazl ar reaksiyonu sonucu 
oluşan çcİitli partiküller, karbonmondisit fizik
sel e tken er arasında sıcaklık, nem oranınm 
yüksek olması gürültü elektromanye tik ve 
ıyonlayıc t ışınlar, görme a lanını kısıltlayan et
K.enler itfaiyecilerin kar~ılaştığı yaralama, ölürn 
hadiseleri yanmış cesetlerin ortamda bulunma
sı gibi birçok psikoloji etken sa§ılabilir. 

Itfaiyecilcrin fiziksel oldu u kadar ruhsal 
sorunlarıda olmaktadır. Bu ne enle bu meslek 
~alışanlarının öncelikli olarak sağlık yönünden 
ızlenmeleri, işe giriş muayenelerinin düzenli, 
titiz davranılarak yapıhnası, periodik muaye
nelerin yapılması kısacası belirli aralıklarla sağ
lık yönünden izlenmeleri gerekir. Bu konud'a 
A.B.0. ve Avrupadaki ülkelerde çok çeşitli 
araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar sa
yesınde ltfaiY.ecilerin gü venliklerinin arttırıl
maş).na yönelık önlemler alınmaktadLr. 

Ulkemizde henüz bu konuda gerçekleştiril
miş bir çalışma yoktur. Bu nedenle itfaiyecile
rin çalı şma koşulları ve sağbk sorunlarının 
araştı.rılmasına yönelik, araştırma başla tılmıştır. 

Bu ara~tırmaya, Hacett~e Tıp Fakültesi 
Halk Sağlıgı Anaoilim Dalı, Göğüs Hastalıkları, 
Belediye 1-{astanesi dahiliye biokin.1ya bölümle
ri, Yül<sek ihtisas Hastanesi Biokimya bölümle-
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ri katılmıştır. Araştırmanın ilk safhasında An
kara Beledi:xcsinde çalışan 450 ltfaiyecinirı 
399'ünün fizık muayeneleri yapıldı. Bu itfaiye
cilerin akçiğer filimleri Hacat1e_pe Tıp Gögüs 
Hastalıklarında değerlendirildi. Solunum fonk
siyonları Belediye Hastanesinde spirometri ar
banı ölçüldü Itfaiyecilerin %80'ninin solunum 
fonksiyonlarının beklenenden az olduğu görül
dü. Bu sonuc itfaiyecilerin yangın atmosferinde 
ka r9ılaştıkları karbonmond isı t, korbondidisit 
gibı zel~irli gazlardan e tkilendiklerini göster
mektedır. 

Etkilenme hem kısa dönemde hemde uzun 
dönemde olmaktadır.Uzun dönemde olan etki
lenmenin net bir şekilde ortaya konması için bu 
tür çalışma ların aralıklı olarak tekrar edılmesi 
gerekmektedir. 

B1;1 gazlar arasında er~ öneml~si karbonm~
naksıttır. Karbonmondesı t organık maddelerın 
yetersiz yanma ürünü olup ta'biatta en sık rast
lanan zehirli gazdır. 

Araştırmanın ikinci safhasında itfaiyecilerin 
bu gazdan ne oranda etldlendikleri araştı

rılmıştır. Bu safhayada tam ltfaiyecileriı;ı diger 
safhada olduğu gibi gönüllü olarak iştirak et
mişlerdir. Bu aşamaaa itfaiyecilerin ozellikle 
kapa lı ve bol dumanlı yangınlardan sonra yan
gın ortamındçı kanları alınmış ve Ankarada sa
a ece Yüksek ihtisas Hastanesinde bulunan lie
moximetcr cihazt ile karbon monolesif zehir
lenme seciyeleri tespit edilmiştir. Bu ölçümler
de yurt dışında yapılan benzer araştırmalar 
ola.Ki zehirlenme derecelerine ulaşılması hatta 
asılmtştır. llacettepede Y.apılan başka araştır
malardaki soba dumanı aolayısı ile olan zehir
lenmelerden.d e yüksek değerler ortaya ç1kmak
tadır. Kısacası bol dumanfı yangınlarda Itfaiye
ciler karbon mondesit gazı ile maske kullanıl
sın veya kullamlmasm zehirlenmektedirler. Bu 
araştırmada alınan yüksek karbduheınoglobın 
yani kandaki karbonmonakirt değerleri şunlar
ö.ır. 18.7, 18.4, 15.3, 14.2, 15.6, 14.3, 11 .5, 11.2. Bu 
değerler zehirlenme ile uyumludur. 

l tfaiyecilikle Sağlık Sorunları 
1- Yangın Ortamı Faktörler. 
A- Kimyasal Etkenler: 
1- Parlayıcı ve patlayıcı maddeler hidrokar

bonla, alkol aldehıtler asitler, esterler glikaller 
ve gazlar. 

2- Yanıcı metaller su ile reaksiyona girinci 
pa tlarlar. 

3- Plas tikler Toksik zehirli duman Mg.Lt. 
Nu. hk çıkarırlar toksik zehirli duman çıkarır
lar. Bazı alanlarda yanan plas tikler hayatı önem 
arz ederler. 

4- Tozlar yerlerde, kirişlerde, makinalarda 
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birikmis olan yanıcı tozlar. 

5- Yanıcı sıvılar ve gazlar. Parlayabilen ba
smç altına alınmış gazlar çoğunlukla parlayabi
len sıvılardan daha fazla bir yoğunlukla yanar
lar örneğin, asetilen, propan, hifüojen dogalgaz 
ve butan. 

6- Yangın a tmosferi yanma reaksiyonu so
nucu oluşan çeşitli partıkuller, akroleın amon
yak hidrojen klorür hidrojen oksitleti ve kar
bonmonol<sit gibi gazlar ile kontoınune olmak
tadır. Karbonmonoksit yangın ortamında ve 
söndürme işleme sırasm.da en fazla rastlanan 

K
zdır. 

arbonmonoksit organik maddelerin yeter
siz yanma ürünü olup tabiatla en sıl< rast

lanan zehirli gazdır. Serbes t form.u üretilmiş 
gan şeklindedır ve tabia tla en )Ok bu formc!-.a 
5ulunmaktadır. Karbonmonoksı t fırınla rda şo
nıinelerde, ve diğer kullaıum olanlarında yan
ma ürünü olarak meydana gelir. Bu nedenle iyi 
)alışmayan ısıtıcılar havalandırma sis temleri 
ıyi çalışmayan ortamlardan. karbonmonoksit 
zehirlenmesine nederl ohnaktadır. 

Karbonmonoksit zehirlenmesi kanda karbo
lesihb ölçümü ile yapılmakta veya havadaki 
karbonmonoksit degerinden kandaki tayin ·edi
lebilmektedir. 

Karbonmonoksit zehirlenm esil1in kuyini 
için alınacak kan örneklerinin mavuziyetten 
hemen sonra yangın ortammda alınması gerek
lidir. 

CO gazının hem kısa dönemde hemde uzun 
dönemae etkileri olabilir. Santral s inir sis temi 
yani beyin faa liyetler ilgilendiren sistem etk ile
nince nadirde olsa kalpfe etkilenebilir ve ölüm
le sonuçlanabilir. 

Itfaiyecilerin bu yaşa maruziye tleri ölçül
müş o tarifeler tarafından belirli standartlar ge
liştirilmiş bu maruzir,et standardı 8 saat için öl
çulmüş Ancak 1974 te yürütülen a raştırmada 
gerçekte itfa iyecilerin oı.ı maruziyetin çok üs
fünde olduğu gülmekte Avustralyada orınan 
Y.angınlarınaa I<arbonmonoksitin kısa dönern
ae etkisi araştırılmış 15 tane deneyse amaç~ı 
yangın oluşturulmuş . Ama sonuçta kısa do
nemde orman yaı1gınlannda zehirlenmesini 
önemBiz derecede ofduğu sonucuna varılmışhr. 

Amerikada çevre yangınların.da 1986-1989 
yıllarına yapılan bir araştırmada ise içten gizli 
yaıu11ak ta o1an·yangınlarda önceki çahşn1alara 
zıt olarak form aldefı.it yangın dumanıhda fazla 
oranda rastlanmışhr. 

P ise) Maruziyeti 
Itfaiyecilerde istasyonlarda disel çalışan mo

torlu araçlardan dışarı atılan _gazlara sık ve tek
rarlaY.an maruziyetleri olmaRtadır. Alarım zili 
çalındıktan sonra araçlar istasyonlarda çahştı
rılm.akta ve diesel gazına meruziyet olmakta
dır. . . 

FIZJKSEL ETKENLER: 
Isı-itfaiyeciler genel topluma göre sağlıklı 

kişilerden seçildikferi için bu etkene dayamklı 
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olmalan bekler. lsı üzerine yapılan araştırma
larında Itfaiyecilerde vücutta kızarıklık, bacak
larda ~işrne, d eride hastalık belirtileri görülmüş 
vücuaun sağ tarafının ısıya hassas orduğu so
nuçuna vanfmıştır. 

itfaiyeciler arasında ise profesyonel itfaiye
cilerin tecrübeli olanlarının ısıya uyumlarının 
daha JazJ,a olı;iuğu gözlenmiştir. 

GURU LTU: 
Motor siren sesi kombine olasak ısı kaybına 

neden olmaktadır. 
Elektromanyetik ve iyonlaY.ıcı ışınlar, 
Görme alanmı kısıtlayan etkenler ışık mikta

rmm az olması gibi etkenle fiziksel guç gerekti
ren işlem ler kapıların camların kırılması yaralı
ların tı:ışırunası, 

PSIKOLOJIK ETKENLER: 
1- Yangın ortamında yardım isteyen insanla

rın haykırışların d uygusal 
2- Onceden bilinmexe11 zehirli gazlara nJa

nıs kalma olasılığının itfaiyeciler üzerindeki et
kin. 

3- Azınlık ohTı.ayat1 gruplara ön yargısız ha-
reket etme zonmluluğunun bilinmesi. 

4- Devletten yetermce destek almmaması. 
5- iş yükünün çok fazla olması. 
Bir başka araşhrına.da alkol kullanımının % 

25 olduğu tespit.edildi . 
}!RGONOMIN ETKENLER: 
Itfaiyecilerin kişisel korunnrn araçlarının ek

siksiz olması gerekmektedir. Başlı l<. korunma 
ve resistamı 0çısından en güvenli olan tipleri 
seçilmelidir. Itfaiye pardusosunı.m ısıya karşı 
koruyucu ve hafif olması gerekmektedir. 

Ayakkabı veya çizmenm topuk kısmı ve as
tan çelikten olmalıô.ır. Eldivenlerin yarnlamn a
Y.ı önlemesi gerekir. Maskelerin görüş alanını 
aaratınası gere kir. 

Standart olarak kullanılan giysiler başlık ce
ket gömlek pantolon eldivenlet ve çizmeler. 

Organ sistemleri üzerine zehirli gazların et
kileri. 

1- Salı.mum sistemi Karbon manoksit, hid
rokilorit asit hidrojen si yartur. 

Kısa dön.emle olan etkiler Rutrn yangın sön
dürme işlemleri sırasında akciğerlerin fonksi
yonu azalmaktadır. 

Uzun d önemde ise sigara içenlerde Lı zun 
dönemde bu zehirli gazların etkileri artıyor. 
Günde iki P.aket sjgara içenlerde balgam çıl<ma 
olasılığı alt kalt fazladır. 

Bu ıtfaiyecilerin ya11gınlarda kullandı$ı ok
sii,en miktarı, k~ıuı balgam olma olasıhgı ak
çigerlerin bu gazların etkisinden kur tulma 
süresi daha fazla bulunmustur. 

Kalp hastalıkları ise itlaiyecilerin J . sırada 
meslel< hastalıklarından olur 1975 te yapılan 
araştırmalarda ise kalp hızı alarm.dan sonra 15-
20 saniye içind e or talama 47'lik artmıştır. Bir 
dakika sonra artış ise 30 / dak. Yangın sırasında 
kalp atış hızı 150/ d k. ulaşmaktadır. Yangın sı
rasında ve sonrasında alınan EKG' d e ise kalp 



ile Ugili değişiklikler. saptanmıştır. 
:ı.<AS iSKELET SISTEMI: 
Itfa iyecilerde yaralanma ve kaza d iğer-mes

lekdallarından daha fazladır. Araba kazalarçla 
oldukça önemli bir yaralanma nedenidir. It
faiye'de yaralanma ~eşitleri sık olmasına rağ
men burkulma inciime d erman o lunması ve 
sıcağa bağlı tükenme sentronu ile rastlanmak
tadır. 

Yangında yanma sonucu oluşan yaralan
rnalaraa, yanık tibbi açıdan % 32 1. derecede 
yüzeysel % 65 2.d erece yani d erin yamktır. 
Derin xanıklar d erinin alt tabakalarına iner 
yangınaa düşme sonu cu yaralanmalar burkul
ma ve incilme ile sonuçlanmıştır. Bu yaralan
malard a % 25 sırt, % 25 d eri b ölgesini e t
kilemiştir. Vakalarm % 66 acil tedavı gerektir
mektedir. 

Yanık ya ka l a rı açısından yüksek ı:i skli 
görevler Itfa iye hortumunun tutulması su 
pompas ı ça lış tırılmas ı ve yangın a ilk 
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müdahaledir. 

Sonuçtan mesleki pozisyon, yangının çıkış 
kaynağı yangının tipi itfa iyecilerin yaralanma 
rislslerıni önemli ölçude etkilenmektedir. 

ltfaiyecili,Şe yeni baş layan her 100 it
fa iyeciden 44 Li 1. sene içerisinde kaza geçir
mektedir. Tüm yaralanmaların % 20'si ise su t 
bölgesindedir. 

Meslek süresi artt1kça bel ağrıları daha sık
laşmaktadır. 

Sırt ya ra l anmaları itfa iyecilerde iş 
görcmemezliğinden olmakta ve i ş ten ayrılma 
nedenlerinin 6ajında gelmektedir. 

Sırt ve bel agrıları yönünden riski fazla olan 
işler şunlardır; 

Bina yangınl arında elektrikle çalışan su 
pompalarının kullanılması, 

Merdivenlerden tırmanma, 
Gizli yangınların arashnlması, 
Onsekiz k g'dan fazla ağırlıkların kaldml

ması . 

itfaiyeci Stres Şampiyonu 
Amerika Birleşik Devletlerjnde yapılan bir araştırmaya gö

re ABD başkanın' dan sonra itfaiye çalışanlarının stres şam
piyonu olduğu belirtildi. Buna göre Meslekler ve stres 
puanları şu şekilde açıklandı. MESLEK STRES PUANI 

Bilgı tL kııolnji:;ini kl·ndisiıw 1,11cslek 
cdinmıs ol.ml.H·, :;;tı nsl ı Sil Yıl ı rl<1 r. lşlt1rin 
<h' ycı~mdıkl:-trı stn•s dlızt·ii digcr i~ grııp
lcırı ıhı k H ıltı~tırıldığmdc1 ~on deıecc 
i · k L Zl 1 rdv 

Skor, harcanan zaman, ko tala r, süre, 
rekabetçi or tam, fiziksel talepler, çevre
sel koşulla r, Peirişim mecburiyeti, in siye
tif zonmlulu u, kazanç/kayıp duruırila
rı gibi kriter ere göre belirlenmiş. Puan
lar kişisel çalışma koşullarını d il<kate al
mıyor. 
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itfaiyeci 
Cerrah 
Polis 
P.ilot 
Oğretmen 

Teknik yazar 
Elektri Mühendisi 
Seyahat acentası 
Sekreter 

Barmen 
Veznedar 
Garson 
Hizmetçi 

Telefon operatörü 
Bilgisay_ar Proğramcısı 
Kozmehk uzmanı 
Bilgisayar asistanı 

Berber 
Kitapçı 

110.936 
99.453 
93.893 
68.727 
51 .003 

36.506 
36.448 
36.195 
34.238 

30.352 
30.120 
28.944 
28.418 

26.993 
26.508 
25.994 
25.817 

23.621 
21.462 



AL0-110 

Havaalanı Felak.eti 
Çeviri: Selamettin ERMİŞ ~ ~)\> 

Havaal~~ t rminallerinde ma aracıyla bir ~örevli memur terminal çevresinin kontrol edil-
ilyük ı:an ınların ortaya çıkı- ve bir itfaiyeci gönderdi. Giirev- ınesini önerdiler. K ıv ılcımların 

şı e · e ildir. Bir tanesi 25 li memur saat 15.33' de çiçekçi çıktığı çiçekçi dükkanının üst 
Oc 1989 tari hinde New dükkanına vard ı ğında; dükka- tarafındaki Y?lda t~kerl.ekU bir 
York'un John F. Kennedy Ulus- ruıı ön tarafından her 10-20 sa- kaynak makınası ıle bır grup 
lararası Havaalanmda, diğeri i- niye ara lıklarla kıvılcımlar çıktı- kaynakçının gitmekte oldugunu 
se Nisan 1993'te üç görevlinin ğmı ve etrafa keskin bir koku- tesbit etmişlerdi. Büyük bir ihti
öldüğü Kuala Lumpur Ulusla- nun xayıldığını, bunun da ma .lle kıvılcımların buradan 
rarası Havaalanında meydana elcktrık sistemindeki bir arıza- kaynaklandığını zannetmiş ler 
gelmiştir. Haydi, KL'dc sprink· dan kaynaklandığının sanıld ığı- ve raporu bu yönde15.50'de 
fer sisteminde bir teknik arıza nı, zaten o gün bına bakım el<i- vermişlerdi. Saat 15.56'da bina· 
çıkmıştı. Peki, 11 Nisan nııı h ava l andırma (a ir 
1996 tadh inde vuku conditioning) kontrol o-
bulan Dusseldorf Ulus- dasında duman old uğu 
lararası Havaalanı yan- bildi rildi .ve duma nın 
gınında ne olmuştu da terminal içerisindeki ta-
17 kişinin ölümüne ne- van arasından sızdığına 
den olan bu kadar bü- dLkkat çekildi. 
yü~ bir facia yaşanmış- FLASHOVER ORTAYA 
tı. Oneırıli olan bu yan- ÇIKIYOR 
gınlardan ders alınıp 5aa t 15.56'da tavan yü-
aıu,,nadığıdu. zeyinde biriken kesif du-

Once Düsseldorf Ha- man ve yanıcı ~azlar, ha-
vaa lan ı termina line bir valand ırma sısteın inin 
gözatalım: d e d esteğiyle, termina li 

Dusseldorf; Avrupa- baştan başa saran a lev 
nın en çok nüfusa sahip patlamasına d önüşerek 
alanlarm ın birin in mer· flashover halin e ge ldi. 
kez inde b ulunan, Al- Hadiselerin hı z lı geliş-
manya'nın en yoğun ha- ,..~ı....,ı;r.;~ meleri karşJsında herkes 
vaal anlarından ikincisi- kaçışmaya başladı. Bina-
di r. Bu havı:ıala nı 613 ac- nın duman ve yangın a-
re' lik (245,2 hektar) bir larm si temleri ça lıştırı l· 
a l.anı ka psar ve turi zm dı ve polis, beled ixe itfa· 
uçuşlarında başlıca bir iye lerı Havaalanı ftfaiye 
gi riş-çıkış limanı olarak -_,,~. Merkezinden d irekt hat 
ça lı ş n~aktadır: .. Y!lda l2 Nisan !996: 17 Kişinin öldüğü, 67 kişinin de yoluyla haberdar edildi. 
15.2 ırulyom .. ~n uzerınde yaralandı~·ı Dusseldorf Ha.vaa lanı Tertninalı Kon trol kules inin du
yolcuya hı zın t ve- k le 1 l d 1 manla dolması nedeniyle 
rmekte olup bölgenin e- yangının a. açan yo cu arın ° ay an giin tahliyesi gerektiğind en, 
konorrıik istikrarı na kat- sonra ayak ızlerı. tüm uçak seferleri dur-
kıda bulunan büyük bir duruldu. Havaa la nı itfai-
bölgesel kargo füzmetleri mer- binin de orada çalışmış olduğu- yesi, terminal içini tahliye ct-
kezı konumundad ır. nun istihbar edildiğin i rapor et- mek ve aynı zamanda hem ter-

YANGJN NASIL ÇIKTI? ti. Bunun üzerine bina bakım minal caddesi, hem de uçuş hat-
11 Nisan 1996 tarif1indc saat servisine durum sorulduğunda tı yönüAden yangına müdahale 

15. 31 civa rında bir taksi sürü- (15.36) görünürde bir arıza ol- etmek üzere tam donanımlı 22 
cüsü; Dusseldorf hava alanı biti- mad ığını, ancak acil çık ış ala- itfaiyeci ve 1 ö' pa rça e kipman 
şiğinde bulunan bir çiçekçi dük- nında1<i otomatik kapıların ça- gönderdi. Yoğun trafik nedc
kanmın üst kısmından kıvı lcım- lışmaması nedeniyle araştırma- niyle geciken belediye itfaiye
lar çıkt ığına da jr ihbarda bulun- nııı derinle~ tirilmesi ne karar si ancak saat 16.12'de terminale 
du. Havaalanı Ttfaiyesi o layı so- verd iklerini ifade ettiler. ulaşabildi. Y(.lng111ın hızla geliş· 
ruşturmak üzere yangın araştır- Bunun üzerine itfaiyecile r tiğini gören itfaiye ekibi, Dı.ıs-

20 
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seldorf'un 9 yangın istasyonu 
ve çevre kascıba la rdan insan. ve 
techizat takviyesiyle müdahale
nin sürdürülmesi için, cıci l çcığ
rıda bulundu. Flashover oluştu
ğlmda çok kcıtlı araç parkının 
5iti~iğinde 6 yaşında Oir çocuk 
ve babasının da dahi l olduğu 
birkaç kişi terminalden gelen 
dumanın farkına vararak binayı 
terketmek için asansörleri kul
land ı tar. Asansörlerin ayrı bir 
lobi alanının olmayışl ve zemin 
kat çıkış kapılarının yangının 
merkezi durumundaki çiçekçi 
dükkanı yakınına açılması onla
rın hayatına mal oldu. Kapı lar 
zemin katta açıldığında ortalığı 
kapl ıyan sıcak duman ve zehirli 

yoğun hararet ve kesif dumanı 
geçerrı!_xerek hayatını kaybetti. 

NIC,:IN YANDI 
Dusseldorf l lavaalanı 't rmi

nal Binası üç safhada yapılmışt1. 
An a terminal biırnsı (Pıer A & 
13) 1972 yılında inşaa edilmiş ve 
!kinci safhada büro bloku da 
1974'de lamamlanmış tı. 1974 yı
lı nda yapılan bürolar yangına 
dayanıklı kapı ve duvarların in
şasıyla yangın a la nından ayrıl 
mıştı. Son aşamada inşa edilen 
Terminalin sonunda batı tara
fındaki kısım (Pier C) olup 1986 
yılında yapılmış ve terminalin 
diğer kısımlarından ayrımı sağ
lamak için tam-yükseklikli oto
ma ti k çelik yangın damperiyle 

Dusseldof Havaalanı lcomplesinin şekli 

gazlar asansör içeris indekile ri 
nemcn oracıkda öldürmüştü. 

YANGIN YAYILIYOR 
Hayli yüksek yamna yetene

ğine sahitJ; bcıgaj karasörleri ü
zerinçlekı !astı k materyallerle 
beslenen yangın ana zemin se
viyesinden karşı ya geçip çok 
hızlı bir şeki lde yayılarak; açık 
ve korumasız sabit ve yürüyen 
merdivenler yoluyla birinci kat 
gidiş alanından ikinci ka t galeri 
alanına süra tle yerteıti. Ikinci 
kattaki Air France Vk Salonun
dakilerden birkaç ki~i yangına 
yenik düşerken, bir kışi de camı 
kırıp aşağı a tlamasına rağmen 

techiz edilmjşti. Yangın esnasın
da alevle r öyle hızl t geliş ti ki; 
elektrik a rı zası nedeniyle kapa
namayan otomatik damper itfa
iyeciler tarafından manuel ola
rak kapatılmaya çahşılarken bu 
alana sızan kesif duman ve tsı 
büyük bir tahriba t yapmıştı . 
Damperin geç de olsa kapattl
nıası sayesinde yangının çık ış 
ııoktasından itibaren yak laş ı k 
550 ft (1 80ın) lik bir mesafedeki 
terminalin bu bölümü etkili bir 
~kild e koruma altına almabildi. 
uuman dcdektörleri, sprinkler 
ve tüm alanlardaki duman tah
liye sistemleri sayesinde bu kıs-
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mm korunması sağlandı. Yangı
ııın ortaya çıktığı tüm terminal 
alanında sadece mutfak a lanla
rında sprinkle r, dikey kaçış 
m erd ivenlerinde de duman 
ta hliye s istem leri mevc uttu. 
Tüm 1<arrlllsal alanlarda duman 
dedektör sistemi mevcut oldu
ğu ha ide, yangının meydana 
ge l diği yerde tavanın üst kıs
mında böyle bir sisteın yoktu. 
Yangının; kaynak esnasında 
oluşan ısı ve kıvılcıml«rın bitü
mcn (ka tran) kapl«mayı tutuş
turup e rittikten sonra tavan 
boşluğuna düşen eriyiklerin e
lektrik kabloların ı ve tavanda 
bulunan PVC mateı:yalini tutuş
turmasıyla başladtğL sanılmak-

tad ır. Yangın gelişmesi ise yıl
lardır tavanda biriken; çöp, toz 
ve yanıcı birikintilerin tutuşma
sıy lp meyd.ana gelmiştir. w 

ILETIŞIM KOPUKLUGU 
Tahliye ve kurtarma çabalan, 

halkı zemin kat çıkışına - kesif 
du man ve ı sının bu lunduğu a
lana- yönlendiren yanlış p.-ıerke
zi anonslarla engeTlcndi. ltfaiyc
cilerin raporuna söre; birçok 
yolcu dumanı görünce pani~e 
kaP,tld ı ve yangın ç ı k ış yeriyle 
ilgıJi talima tları dikkate almadı. 
Bunda güven li k görevlilerini n 
tahliye ç«balannı Tıızl ı bir şekil
de koordine edememeleri ka-



dar, lisan engeli de önemli bir 
faktör olmuştur. Yaklaşık 250 
ki~i terminalin üst kısmındaki 
lol<antada tuza~a düştü; halbu
ki bunlar daha 6nce belediye ve 
Havaalanı itfaiyesi tarafından 
temin edilen merd iven araçla
rıyla kurtarılmalıydılar. Alevle
rin b irbirini takip e tmesi ve 
flashover olu~ması esnasında 
ıaklaşık 2500 !<işinin bulundu
gu bu yoğun terminalde görev
leri yangınla mücadele, kurtar
ma çalışmalarını koordine e t
mek ve. aynı ~amanda ilk yar
dnn ekıbı gelmceye kad ar d a 
yaralılara yardımda bulunmak 
olan itfaiyeciler, panik içersin
deki xoğun kalabalık ned eniyle 
büyuk z orlukla karşılaş tılar. 
Kontrol ku lesh'\in dumanla do l
masından ve içinin boşaltılması 
gerektiğinden tüm uçuşlar der-
11.al durduruldu. Havaalaru itfa
iyesi terminal içindeki kao tik 
duruma nezaret etmek amacıy
la alanın tahliye edilmesi ve ay
nı anda hem terminal caddesi a
lanından hem de uçuş hattı ta
rafından yangına müdahale et
mek için tam aonarumlı 22 itfai
yeci ile 10 J?arça ekipman gön
derdi. Termınalin tamamen tah
liye edilmesi yarım saat sürdü 
ve saat 22.00 cıvarında yaklaşık 
3.5 saatlik bir çabadan soı)ra 
yangın kontrol altına alınabil
di. Alevi bas tırabilmek i~in 50 
itfaiye teşkilatından 800 ün ü
zerinde itfaiyeci görev aldı. Zi
ra, önemli ırüktarda hasar ve 
toksik kirlenme riski ned eniyle 

(ölçülen dioxin 123 ug kadardı) 
tilin terminal tehlikeli maddeler 
alanına dönüşmüştü. Zehirli a
tıklar uzaklaştırılıncaya kadar 
alan kapalı kaldı. Bölgedeki bi
na hasar maliye ti 10'0 milyon 
Ma rk'a (yaklaş ık 50 milyon 
Sterlin veya 75 milyon ABD Do
larına) u tas tı. 

FELAİ<ETİ ÖNLEMEK 
İÇİN NE YAPMALI? 

En iyi yangından korunma 
sisteınii binaya baştanbaşa yer
leştirilen otomatik sprinklerdir. 
Düzenli bakım ve denetim, ihti
yaç duyulduğunda daha iyi ça
lışmasını temın edecektir. . 

Otomatik alarm sis temi ise 
alan korunduğu takdirde iyi bir 
fonksiyon icra eder. Dusseldorf 
vakasında boşlukl arda ki gizli 
ya ngın , duman ve a teş tavan 
seviyesi dedektörlerine gelince
ye kadar farkedilemedi. 

Türn boşluklarda kurulu de
d ek tö rle r ve yangını ön le
yen / veya ateş geçirmeyen ya
lıtkanlar olrnah. 

Bütün ısıtma sis temleri dü
zenli olarak denetlenmeli ve te
mizlemrıeli. 

Tüm Havaalanı ça lışanları 
ve kiracılar portatif yan~m sön
dürücüleri ve itfaiye daıresi ih
bar prosedürleri hakkmda yıllık 
eğitıınden geçirilmeli; yangın 
durumunda yapılması gereken 
şeyler hakkında genel bır eğiti
me sahip olmalıdırlar. 

Tüm terminal güvenlik p er
soneli, ha vaalam / oelediye 'itfai
yesiyle yeniden plan lanmış ter-

• 
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minal inşası veya değişiklikler 
d urumunda guncelleş tirilmiş 
plana riayet etmek için yakın i
lişki içerısinde çalışarak termi
nal tahliye prosedürleri dahilin
de plan ve talim yapmalı. Tüm 
çıkışların belirgin. ve işaretli ol
masına itina gosterilmeli. Umu
mi anons s istemi: 

"Asansörleri kullanmayı
nız! ", "Binayı en yakın çıkış 
yerinden terkediniz!", veya 
"Güvenlik/yangın personeli
nin talimatlarına uyunuz!" iba
re le ri birkaç dilde ifade ed en 
önced en hazırla nmış bant tali
matlarım ihtiva ehııelidir. Kay
nak yapma prosedürleri veya 
d epolama ve tehlikeli gaz ve 
maddelerin kullanımı sıkı bir 
şekilde izlenmeli, portatif yan
gın söndürücüler tşe yakın bir 
şekilde komışlandırılma lıdır. 

Havaalanı itfaiyesi yangınla 
mücadeleyi idare edebilecek şe
kilde eğitilmemiş ve techiz e
dilmemişse, belediye itfaiyesi 
de yetkiliyse, herhangi bir yan
gın şüphesi anmda derhal şehir 
ıtfaiyesi haberdar edilmeli, ola
yı bızzat kendin araştıı:arak za
manı israf e tme veya Itfaiyeye 
telefon etmekten çekinmemeli, 
bir yangın alarmı çaldığı ve 
sprinkler faal hale getiri!diğin
d e air-condition, ısıtma ve 11a
valandmna sistemleri derhal o
tomatik olarak kapatılmalı, tüm 
asansörler otomatikman zemin 
ka tına indirilmeli ve sadece it
faiyenin kullarumı için acil mo
dunda tutulmalıdır . 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın 

İdris Naim ŞAHİN'in baoası 

DURSUN ŞAHIN' ın 
vefatı dolayısı ile merhuma Allah ' tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı Cemil dileriz. 

tüm İTFAİYE MÜDÜRLÜGÜ ve . . 
iTFAiYE VAKFI mensupları 
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Suyun Söndürme Ozellikleri 
Dr. Akil Süheyl BECAN 

Y
angınla mücadelenin en bilinen unsurla
rından suyun söndürme özellikleri, 
avantajları, dezavantajları konuyla uğra-

şan meslek erbabııu yakından ilgilendirır. Bu ya
zıda, suyun söndürme özelliklerine özet şekilde 
değinilecektir. 

Suyun söndürme şekli yangın odağındaki ısıyı 
ortadan kaldırarak, yani soğu tarak olur. Başka bir 
değişle, bu endotermik bir tepkimedir. Bu tepki
me süreci aşağıdaki şekilde gi:>sterilmiştir: 

T(OC) 

ıslatılması sırasında civara sıçrayan su, yangının 
o bölgelere kolayca yayılmamasını sağlar. 

Su, diğer yangın söndürücülere göre daha 
avantajlı Dir maddedir: 

a) Su, yangın söndürücü maddelerin en ucu
zudur; 

b) Su, zehirlelici etkisi olmayan; kimyasal ola
rak nötr bir maddedir: ne asittir, ne alkalindir; 

c) Su; ahşap, kağıt, tekstil, gıda maddeleri, v.s . 
yangınlarında en etkili 
söndürücüdür; 
d ) Su , düşük viskozite
sinden dolayı çok akıcı-

100 ---------------------------- ---....... 
dır; büyük uzaklıklara 
kolayl ıkla taşınabilir, dü
şük basınçlarda toz hali-

2257.2 

o 

ne getirilebilir; 
e) Su, genelde kentlerde, 
sanayi bölgelerinde ye
terli miktaraa bulunur. 

Buna karşı lık suyun bazı 
sa kıncılan, yetersiz yön
leri de vardır: 
a) OC'nin altında donan 
suyun kış aylarında 
akarsulardan, göllerden 
tedarik edilmesı zorlaşır; 
b ) Buz ha line dönüşen 
suyun hacmi yü zde on 
oranında artar, bunda n 

KJ / Kg dolayı içinde bulunduğu 
boruları patlatabilir; 
c) Yeterlı miktarda nem

"-------------------------------- --' le temas halindeki hubu-

1 kg suyu 1 ·c ısıtabilmek için 419 KJ gerek
lidir. Eklenen ısı miktarı arttıkça, suyun sıcaklığı 
kaxnarrıa noktasına kadar lineer olarak yükselir. 

Kaynama noktasındaki 1 kg suyun, sıcaklık 
sabit kalması koşulu,la, tamame:n buharlaşması 
için fazladan 2 257 K ısıya gereksinim vardır. 

Atmosferik basınçta, oluşan buhar bulu tunun 
kapladı~ı hadm yaklaşık 1700 litredir. 

Hacmin artış ı yangın odağına hava gelişini e11-
geller, ama bu husus sadece alevli yangınlarda 
onem arzeder. 

Suyun ısınmasıyla buharlaşması esasen yü
zeyden, yani kondüksiyonla, konvcksiyonla ol
duğundan, suyun yüzeyi ne denli geniş ıse, bu ol
gufar o denli hızlı meydana gelir. l3uı1dan dolayı 
çok sayıda küçük damlacıkların söndürücü etkisi 
yoğun halde boşalan suyun etkisinden daha faz
ladir. 

Aynca, yangın odağının küçük damlacıklarla 
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bat yeşermeye, şişmeye 
başl ar. Hubı.ıbat si lolarına giren su buzlanma 
durumundaki gibi hacmin artmasına siloların cı
darlarının patlamasına neden olabilir; 

d) Selüfoz, kağıt, tekstil ürünleri, v.s. çok mik
tarda su emebilir. Suyla söndürme sırasında artan 
ağırlıkları nedeniyle üzerinde bulunduklar.ı. rafla
rın, hatta döşemelerin çökmesine neden olabilir; 

e) Su nedeniyle birçok madde yumuşar, erir; 
böylelikle kısmen veya tamamen değerini kaybe
der; 

f) Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum
la suyun temasındakı kimyasal tepkimeler, yük
sek sıcaklıklarda, hidrojen oluşmasına, dolayısıy
la patlamalara neden olur. 1500 oc'nin üzerindeki 
sıcaklıklarda, su parçalanır (örneğin, sıvı halinde
ki metallerle temasında), hidrojenle oksijen orta
ya çıkar . Bu da, patlayıcı gazların olu~masını ko
laylaştırır. 

g) Suyun kalsiyum karbürle birleşmesi sonucu 
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asetilen meydana çıkar; 

h ) Kapal ı ortamda korlaşmı~ karbonun sulan
ması , karbon ınonoksitle h idroı n gazları ortaya 
çıktığlj.'\dan dolayı, çok tehlikelidir; 

k) inşaat sektöründe aynca gübre olarak kul
lanılan sönmemiş kireç yanmaz malzeme olması
na rağmen, suyla temasında y üksek miktarda ısı 
çıkartır; sıcaklık 400 ocye kadar yükselebilir; ya
kınında yer a lan yanabilen maddelerin alevlen
mesine neden olaoilir; 

1) Suda erimeyen yanıcı sıvıların, örneğin yağ
ların, solven tle.rın; veya tuz banyolarımn suyfa 
söndurülmesi dururnunda; alevlenmiş, sıcaklığı 
yüksek değerlere ulaşmış sıvıların üzerine düşen 
su tanecik1eri aniden buharlaşmakta, hacimleri 
2000 (iki bin) misli artmaktadır. Oluşan köJ?i.ikler 
nedeniyle sıv ı nın taşması, alevlenen yüzeyın art
ması, hatta alevli sıvıdan patlayan parçacıkJ arın 
civara zarar vermesi olasıdır; 

m ) Alevlenmiş gazların söndürülmesinde su 
fayda!'lızdır; 

n) içinde mineraller bulunan içme suyu, az da 
olsa iletkendir. Dolayısıyla, yüksek gerilim bulu
nan yerlerde, k ısa mesa felerden, yoğun suyla 
müdal.1ale edilmesi çok tel)likeUdir; 

o) Içme suyu bazen içinde bulunabilecek fos
fatlar veya asit karboniktend dolayı yeterince ko
runmanuş boruların paslanmasına neden olabilir. 

Pülverize edilen suyun daha etkili söndürücü 
olduğu hususuna yukarıda değinilmi~Hr. Küçük 
damfacıklar halinde yanıcı. maddenin ı.izerine fış
kırtılan sul arın daha etkin olmasmı sağlamak 

amacıyla bazı katkı ınalzeıneleriyle güçlendiril
mesi yoluna gid ilir. Bazı katkılar suyfa ka rışınca, 
yüzey geriliminin değiştirilmesiy le, xanmakta 
olan maddelere suyun daha fazla süreyle teması
nı, ıs ı alışverişinin yani soğumanın daha uzun 
zaman devamını sağlar. Bazı katkılar, yüzey geri
limi azaltılmasıyla, suyun, hava, azot, karbondi
oksit gibi gazlarla temasında köpürmesini sağlar. 
Ayrıca baŞka katkı maddeleri, sur,un viskozitesi
nı arttırarak düşey yüzeylere bıle adh.eransını 
sağlamak amacıyla l<anştırılır. Alginat, bentonit 
kökenli olan bu katkı malzemeler iyle elde edilen 
sonuçtan özellikle orman yangmlarında mücade
lede fayda lanılır. Su saydam olduğundan dolayı 
kolaylıkla enraruj ı şınlar içinden geçer; su bazı 
katkı maddcleri.Y.le opak hale getirilince soğu tucu · 
niteliği önemli olçüde artar. 

Su yangınla mücadelede temel m adde oldu
ğundan itfa iyenin müdahale edecE:ği yerlerde ye
terli miktarda bulması elzemdir. ülkemiz koşul
larında bu her zaman mümkün olmamaktadır. 
Dolayısıyla, sanayi tesislerinde, büyük iş merkez
lerinde, otellerde, v.s. şehir suyuna ek olarak sa
dece yangınla mücadelede kullaıulmak üzere re
zerv su deposunun bulunması özellikle istenmek
tedir. 

Mimarlarımızın, yaı1gın suyu rezervi, yangın 
donanımı, hidrantlann yerleştırilmesi ~ibi konu
larda tasanın sürecinin her evresinde ozen gös
termeleri, büyük emek ve göz nuruyla ortaya 
çıkardıkları eserlerinin hep ayakta kalmasmı sağ
lamak bakımından önem arzeder. 

© ERCALIK 
SH;ORTA ARACILIGI A.Ş 

HIRSIZLIK, YANGIN, ARABANIZIN HASAR GÖRMESİ, SU BASMASI, 
CAM KIRILMASI DEPREM, TERÖR, SAGLIK SİGORTASI, YILLIK 

YAŞAM İLE İLGİLİ SİGORTA FERDİ KAZA SİGORTASI, 
YATIRIMLI HAYAT SİGORTASI 

• • 
TAM YETKiLi 

• 

A. ACENTESi 

. *l\'JERKEZ ~İGORTA *İSVİÇ~E SİGORTA 
ISVIÇRE SAGLIK ve YAŞAM SiGORTALARI 

Adres.Efeler Sokak No: 1 Şenlikkqy (Şenlikköy Polis Karakolu Arkası) 
Florya - ISTANBUL 

Tel: (O 212) 663 20 65 - (0 212) 663 22 25 - Fax: (O 212) 66318 86 
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Endüstriyel Yapılarda Çatı ve Duvar 
Elemanlarının Yangına Karşı Korunumu 
Korhan IŞIKEL 
İZOCAM T. Koordinatör 

ÇİRİŞ 
Vlkemizde hızlı nüfus artışı , sanayideki gelişmeler 

çok katlı ve çok amaçlı binalar ve üretim tcl<nolojisiı1· 
deki gelişmelere paralel olarak her geçen gün yangın 
sayısı artmaktadır. 

Artan yangın sayısı ile ölüm ve yaralanma ların ya· 
nısıra büyük miktarda hasar oluşmaktadır. Türkiye de 
yılda ortalama 60 bin civarmda yangın m"cydana gel
mektedir. Yangınlar sonucunda can ve mal kayıp1arı 
meydana gelmesine rağmen bu konuya gereken önem 
male.sef verilmemiştir. 

Ulkemizde coğrafik konumuna, siyasal ve etkin ya
pısuıa bağlı olarak sabotaj olayların artmast ve do~al
gaz sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye de 
yangından korunma konusu her geçen gün dafıa da 
önem kazanacaktır. Avrupa Cümrı.ik Birllği'ne girme 
aşamasında olan Türkiye yangın önleme, koruma, sön
dürme ve güvenlik bakımından Avrupa standartlarına 
uyum sağlamak zorundadır. 

Bl_1:gün~n çağdaş y~ngın müdahalesi do~r,':ldan ·~~ıı
gın guvenlık onlemlerıne bağlıdır. Yangın guvenlı ıne 
xapı malzernesi seçiminden 5aşlamak gercfu. Yapı ar
da yanguı yayılımını önleyici ve yangına dayanımlı yapı 
elemanları kullanılmalıdır. Bu tür nıalzemeTerin. a raştırı
lıp geliştirilmesi, standartlaştırılması ve kullanımlarının 
yaygınlaştırıl ması ile birli kte zorunlu hale getirilmesi, 
millı servet ve can güvenliği açısından gereklilik arz et· 
mektedir. 

YANGIN GÜVENLİGİ VE YAPl MALZEME· 
LERİ 
Ulkemizde yapı sektörümüz yapı malzemeleri seçi· 

minde, batı ülkelerinde aran ılan kriterleri araştırma nok· 
tasında dd ildir. Bu kriterlerden belkide en önemlisi ya· 
nıcılık sın ıridır. 

Alman nonuu, DiN 4702 Kısım l'e göre yapı malze
meleri yangın güvenliği açısmdaıı şu şekilde sımflandı
rılnuştır . 

YAPI MALZEMELERİ 

1 

YANMAZ 
SINIFA 

SINIF A 1 SINIF A 2 

YANICI 
SINIF B 

Siıl.JIF B 1 
ZOR ALEV ALAN 

1 
SINIF B 2 

NORMAL ALEV ALAN 

1 
SINIF B 2 

NORMAL ALEV ALAN 
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Gerek can ve mal güvenliği, gerekse. ülke ekonomisi· 
nin kayıplarını önlemek için gelişmiş ülkelerde yanıcı 
yalıtım malzemeleri, yapılarca kullanılmamaktadır. 
Yurdumuzda binaların yangına kaJşı korunması konu
sunda geçerli bir yönetmelik veya bu konuyu tümüyle 
kapsayan bir standardın olmayışının yangııı konusunun 
gözaraı edilmesine neden olduğu söylenebilir. 

Bugünün çağdaş yangın mücadelesi doğrudan yan
gın güvenlik onTemlerine-bağlıdır. Yapılarda, hiç bir yö· 
netmelik olmaks ı zı n yangın güvenlik önlemlerinin 
üçüncü şahıslarm a lacağı $tirüşi.i ise çok iyimserlik ol
maktadır. Yangın gi.iveı:Uigme yapı malzemesi seçimin
den başlamak gerekir. Büytik finaı1sman ayırdığımız ya
pı larda, kendi güvenliğimizi düşünmeli ve büytik zarar· 
!ara neden olaoilecek fier türlü riski minimuma indimıe 
gayreti içinde olmalıyız. Bwıtııı sonucunda, çok az bir 
yatırım la can ve mal güvenliği sağlanır, yangın gelişme· 
sine neden olabilecek faktörler ortadan ka ldıı:ılı·r· . 

SANAYi YAPILARINDA YANGIN ONLEM 
NOKTALARI 
Endüstriyel yapılarda yangın önlem noktalan aşağı-

daki ~-bi özetlenebilir; 
• a tılarda 
• sma tavanlarda 
• Duvarlarda (Yangııı bölme duvarları) 
• Bacalarda 
• Pencere ve aydınlatma bantlarında 
• Kapılarda . 
• KJJma kanallarında 
• Kızgın buhar ve yağ borularında 
• Asansörlerde 
• Betonarme taşıyıcı sistemlerde 
SANAYi YAPILARINDA YANGIN VE YAYI· 
UMI 
Son 20 yıl içinde endüstri yapılarında metal trapez 

hafif inşaat ta rzı ağırlıklı olarak: gorülmeye başlanmıştır. 
(Şeki l 1 ı . . 

Şekil 1. Metal trapez kesit yalı tımlı çatı (3) 
1· Bitümlü su yaTJtunı tabakası 
2- Polistren yalıtım malzemesi 
3· Metal ça tı 
Bu inşaa t tarzı ça tıya az yük getirmesi, istinat nokta-

r 
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lan arasında yüksek açıklık ve daha az masrafı ifade 
ediyordu. Ancak bu inşaat tarzında çatı oluşumu yan
gından korunma için bir dizi problemi de yaratmıştır. 
Bunların başında ısı yalıtımı amacıyla kullanılan poli
üretan gibi maddeler gelmektedir. Şıddetli yanan ve ze
hirli gaz çıkartan bu malzemeler yangını tüm çatı sathı
na si.ıratle yaymakta, damlamalarla d iğer bölümlerde 
yeni yangın merkezleri meydcına g_etirerek, tüm binada 
yangının yayılmasuu sağlamakta (~ekil 2) ve tüm siste
min çökmesıne neden orup, yanguıa müdahale olana~ı-
111 yok etmektedir. 

Endüstriyel yapılaJda kar~ılaşılan ve yangın güven
liğini ortadan kaldıran önemlı bir konuda; rüzgarın me
ta1 ça tı elemanını devamlı yalayara,.k yüksek bir statik 
enerji birikmesine neden olmasıdır. rki metal çatı arasın
daki poliüretan gibi ya lı tkın ürünün bulunması, ça tı ele
manını kondansatör 1ıaline getirir. Beher 1 cm. kalınlıkta 
1000 voltluk bir ark meydana gelmesine neden olabilir. 
Bu enerj'i sadece özel bir üst kafman topraklaması yapıl
ması ha inde boşalır. 

Sekil 2. Yangının etkisi (3) 
1- ~atı üst tabakası 
2- 1 olistren yabtıın malzemesi. 
Büyük cndustri yangınlarındaki hasar tutarları haki

katen aaha evvel bilınmeyen yüksekliğe tırmanmıştır. 
Yakın zamandan birkaç örnek: 
Neuhausen'da bir fabrıka binasının deposunda baş

laY.an ya ngın tüm çatı sa thına süratle yayılcı rak, diğer 
bölümlere sıçramasıyla yeni yangın merkezleri meyaa
na getirmiştir. 20.000 m2 alan hasara· uğramış, 100 mil· 
yon DM zarar olmuştur. (Şekil 3). 

Karlsruhe' de bir alış veriş merkezinin satış standın
da başlayan yanS! n, yine aynı şekilde tüm çatı sa thına 
süratle yayılıp, dıger bölümlerde yeni ya ngın merkezleri 
meydana gefirmesiyle 14.000 ın2 alan hasara uğram ış, 
33 milyon DM zarar olmuştur. (Şekil 4). 

Şu ana kadar dünyanın en büyük endüstriyel yangı
nı, Köln'de Ford fabrikasının deposunda başlamış ve 
tüm bi ı1aya yayılmasıyla 75.000 m2 alan hasara uğramış 
425 milY.on DM .zara~ olmuştur. · 

$ekil 3. Fabrika bınası- Neuhausen (3) 
1- Yangın başlangıç noktası 
2- OluJ<lu mukavva deposu 
3- Polyester aydrnJatma bandı 
4- Profil saçların alttan ısınması 
5- Çah yangını 
6- Ust çatıya sı~rama 
7- Yanarak aşagıya damlayan eriyik. 
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Şekil 4. Altş veriş merkezi- Kadsruhe (3) 
1- Sahş standı 
2- Ahşap konstrüksiyon 
3- Dış di.ıvar 
4- Trapez çelik çatı 
5- Yanarak aş~ğıya ç!amlayan eriyik. 
SONUÇ VE O'NERILER 

... _ 

İleri \ilkeler, yapılarda ya nguı emni yet .. kuralların ı 
koymuş ve harfıycn uygulamaktadırlar . Ulkeınizde, 
yangın standartlarının ve şartnamelerinin hazırlanması, 
bağTt olarak gerekli denetimlerin yapılması, yangına 
karşı uluslararcı s ı standartlara önlem alınması gerek
mektedir. 

Almanya' da bir yangından korunma eksperinin 1980 
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yılındaki açıklaması ilginçtir .. " Gelecek bize depo ma
hallerinde ve imalat bblümlerinde en büyük yangın ha
sarlarını getirecektir." Avrupa bu ekspenn gorüşune ça· 
re buldu, çatılarda yanıcı, yanma sırasında zehirli gaz ve 
yo~un duman çıkaran, yayılıp, damlamalarla yem yan
gın merkezleri meydana getiren yalıtım malzemelerini 
engelledi. Sanayi yapılarında, ç5tılarda ve duvarlarda 
yangın güvenlik önlemini, 1000 C derece'ye kadar da
yanan mineral yünler (taşyünü) kullanma yolunu seçti
ler. 

Yapı larda yangından korunmak amacı ile kullanılan 
ısı ve ses izolasyon malzemeleri, kesinlikle yanmayan 
mineral yünlerden (cam yünü, taşyünü gibi) seçilmelidir. 
Bugün Türkiye' de yatırım yabancı sermayeli kuruh.ışla r, 
tesıslerin çatı ve duvarlarında yangın emniyeti için A ti
pi malzeme kullanım ı şart koşmal<tadır. A tipi yanmaz 
malzemeler QIN..1402 ve TSE 1263 standartlarına göre, 
sadece TASYUNU ve diğer mineral yünlerdir. 

Mimarlar, mühendiSler; duvar, çatı ve diğer detay
larda A grubu yanmaz yapı malzemelerini projelerine 
koymalı ve uygulatrnalıcfırlar. 

Yapı elemanları üreticileri (çatı-duvar-asansör-kapı, 
vs); tasa rımlannda A sını fı yanmaz yapı elemanları kul
laıulma-lıdırlar. 

inşaat müteahhitleri; bina ve te islerde A tipi yan
maz yapı elemanla rı kullanmalıdırlar. Yatırımcılar; yan-



gın emniyetini ön şart olarak belirlemeli, proje safhasın
aa ve u.xgula mada kontrol etmelidirler. Sıgortacılar; en
düstriyel yapıların sigortalanmasında, yangın güvenlik 
önlemleri dikkate alınarak ya ngın emniyeti ofan, riski 
düşük binalarda daha düşük prim uygulamal ıd ı rlar. 

Yangın güvenliği için yalıtılacal< Başlıca birimler ise 
aşağıdaki gibi sıralanabilir. Oncelikle kesinliidc yanıcı, 
yanma sırasında duman ve zehirli gaz çıkarta n plastik 
malzemeler kullamlmamalıdır. 

Bölme duvarları; Yangına dayanıklı yapı elemanları 
arasında taşyünü kullanarak, mekandan mekana geçiş 
önlenir. . 

Yangın kapılan: iki metal arasına sandviçlenmiş taş
yünü'naen olı.ışan manyetik du.xarlı kapılar, yangın 
sırasında kendiliğinden kapanarak tehlil<eyi önlemek
tedis. 

Asansörler: Asansör boşlukları, kabinleri, kapılan, 
oda ve kuyuları taşyünü ile yalıtılmalıdır. Asma favan
ları : Buralarda da yanıct malieroe kuJlanılmamalıdır. 

Havalandırma ve Klima kanalları: au kanallar bi lin
diğj gibi mükemmel taşıyıa yollardtr. Ozellil<le taşyünü 
ile yalıtılmalıdJr. 

Bacalar: B,aca yangın\Ç'!rına karşı baca izolas:xonu da 
önem kazanmaktadır. Ozellikle sanayi bacalannda 
sıcaklık oldukça yüksek olup, gerekli izolasyon yapıl-

. 
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maması halinde ciddi tehlikeler doğıırmaktadır. 

Aynı ciddi tehlikeler kızgın xa~ ve buhar boruları 
için de geçerli olup, buralarda da gerekli öı1 lemlerin 
almması gereklidir. 

Yapılarımızda yangın koruyucu önlemleri bölümler 
itibariyle dikkate aldığımızda prensip olarak tüm seçilen 
yalıtım malzemeleri yanmaz yapı malzemeleri sınıfı 
olan A sın ıfından olmalıdır. · 

Yapılarda yangın önlemleri, yangın sın ı fları ve yan
gm dayanım süreleri için Alman normu DlN 4102 ve 
Türk standartları TSE 1263 ve 4065'den faydalanmak 
mümkündür. 

Sanayicilerimizin; her türlü bina yatırımında gös
tereceğı ilgi ile hem kendilerine hemde iılkc 
ekonomisinel<atkı sağlamaları, can ve mal emniyetlerini 
korumaları kaçınılma?. bir zorunluluktur. 

KAYNAKLAR 
1 umanya Nordhein· Westfalen Eyaleti Yangın 

Yönetll,leliği 
(2) Istanbul Belediyesi Yangından Korunma Yönet

meliği 
(3) Jolms-Manville GmbH, 8randschutz im indust

riebau .. 
(4) TUYAK Vakfı Başkanı Ooç.Dr. Abdurrahman 

Kılıç'ın Konferans Notları . 

V ANGINCA iLK KULLANILACAK 

BASSAN 
KURU KİMYEVİ TOZLU & KARBONDİOKSİTLİ 

Yangın Söndürme Cihazları 

BURSA SANAYi iŞLETMELERi A.Ş. 
Merkoı: Lltros Volu No: 411 34020 Topkapı • IST. 

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

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA 

Tel: (0.236) 233 24 91·94 Fax: (0.236) 233 24 95 

@ BURSAN bir i'llN7.AT r-ıKRET KORU 1101. DINO ~ııruluıudur. 

Yangın Söndürme Tozu 
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İSTANBUL İTFAİYESİ 282 YAŞINDA 
Alvr:: HAFTASI 23 28 evı.Oı. 

291 VIL llf' . I E BAŞLA" 
YANGIN DiKKATSiZ~ K~ ,. 

PANiKLE BUYUR 
IYlll OOYINLiK SIST. SAN. TİC. LTD. ŞTI. 

Tll.ı(OtUI HO 31 55 • 3 HAT 

devamını d iledik ve bir pla
ket takdim ederek bunu sim
geledik. Kendileri de tebrik 
ve teşekkürlerini ileterek itfa
iye konı.tsunda belediyenin 
i!lı.~aıı}arı ölçüs ünde, önce
lıklı hızmet ve d esteklerinin 
devam edeceğini, Müdü riyet 
ve M erkez bınanın yeniden 
onarımı konusunda çok du
yarlı olduklarını yinelediler. 

Vali Be)'. makanıında Vali 
Yardımcısı Veli ASLAN Be}'.'i 
zixaret ettjk, kendilerine ae 
Valimizin Jtfaiyeınize vermiş 
o!.duklan d es tek dolayısıyl a 
şukranlarımızı arzederek bir 

p la'ke t takdim et tik. Cok 
memnun oldı.ılar te~ekkür 
ederek, itfaiyemizin sıı<ıntıla
nnı bildiklerini ve destekleri
niıı. devam edeceğini ifad e et
tiler . 
. Ayn~ gün İtfaiy~ şehitliğini 

zıyaretı müteakip Jtfaiye Eği
tim Merkezincte saat 11.00'ae 
Başkanımızın Itfaiye Haftası
nı açı~ ı , basın toplantısı ve 
Yılın itfa iyecisine odül tören
leri yapıldı. Haf.ta nın açılışın
da Başl<aıuınız Istanbul Itfai
yesi'nirı personel ve Teknik 
teçhizat Bakımından güçlen
meye ~~v~m edeceğ,i!ı.ı v_e sa
dece Turkıye'de degıl dı.i.nya 
ülkeleri arasmda layık oldu
ğu yeri alacQğmı açikça ifade 
e ttiler. Yılın Iffaiyecisi seçilen, 
ancak bir ay kadar önce ka
betti~iıniz Ahmet GUNCE
VAR ın ailesine. çeşitli hedi
yelerle birlikte Itffaiye Men
supları Derneğimizin 25 Mil
yonluk çeki Bcışkanımız tara
fmd a n takdim edildi. Hafta
nın açılışı ve basm toplanhsı
;u muteak!p yerinde yeniden 
nı.şaa edı.Ien Bayrampaşa 
mufreze bınasınm açılışı ya
pıldı. Az yangınlı gunler ya
nında, daha nıce itfaiye grup 
ve Müfreze binalarına ... te
mennisiyle dualar edildi. 

Gruplar aras ı voleybol 

Dile kolay 282 yıl, "Kökü 
.mazide olan atilenz biz" . Bir 
takım aydın geçinenlerimiz 
Osmanlı~yı nel<adar inkar et
meğe ça lışsa la r da, gün b e 
gün koksüz bir Noer Ağac ı 
olmadığımızı onlar da idrak 
edecekferdir. Bazıları küfr-ü 
inadiyle kabul etmek isteme
seler de fikirleriyle fo~illeşip 
inkraz bulacaklardır. Itfaıye 
Teşkilatımızın 282 yaşında ol
ması ne kadar övünüıecek bir 
olay ise, yılların ihmaliyle bu 
konuma düşürülmüş olması 
~a o kadar düşünülecek ve 
ıbret alınacak bir m eseledir. 
"Rabbimiz Ulkemizin yöneti
mini, bir daha kurtuluşu Ba
tı' d a ara yan, k ökünden v e 
nı.azisinden utanan sözde ay
dınlara ve yöneticilere bJrak
masın!" temennisiyle, Okur
larımıza 23- 28 Eylı.il 1996 ta
rihleri arasında l<u tladığıımz 
Itfaiye Haftamız'ın değerlen
dirmesini özet olaral< sun
mak istiyorum. 

PANEL 
UTllUK llNALAlllN DOlıUADUrıu TIHLllı.ILIR 

v• ç6z0M ONl!RIURI 

. 23 Eylül pazartes i günü 
Is tanbuI Büyukşehir Belediye 
Başkaru.mız Recep Tayyıp 
ERDOGAN . ziyare1 edilerek 
kendilerine Itfaiyemlze yap
mış oldukları hızmet ve ou 
hizmette göstermiş oldukları 
öncelik dolayısıyla şükranla
rımızı sunduk, desteklerinin 
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müsabakalırına geçildi. El
bette ki itfaiyecile r h em be
den, hem bilgi ve tecrübe ve 
hem de ruh sağlığı açısından 
mükemmel olmaiıdır. Beden 
d inamizmini sağlamak jçin 
spor önemli bir cfkendir. Itfa
iyeınizin yıllarca ligde oyna
yan bir voıcxbol tal<ımı m.ev
cuttu. Büyukşehir Belediye 
SP,or'un kurulmas ı yla lav e
dıldi. Ancak voleybol itfaiye
de öncelikli bir spor dalı ola
rak canlıhğını d evam ettir
mektedir. $lı münasebetle bir 
hafta boyunca devam eden 
voleybol turnuvasında finali 
Uskıi.dar - Kadıköy oynamış 
ve Usküdar geçen yır da ol
duğu gibi 3-Z kazanarak ku
payı armaya l~a~ k.az.a ı~mı.ştır. 
Turnuvada bırmcı, ıkıncı ve 
üçüncü gelenlerle turnuvanın 
en centj[rnen seçilen takımla
rının Kupalarını Genel Sekre
ter Y21rdımcımız Idris Naim 
SAHiN, Müdürijmüz Qoç. 
Or. Muhittin SOGUKOGLU 
ve Personel ve Eğitim Daixesi 
BMkanımız Hüseyin GUL
SUN takdim etmişlerdir. 

24 Eylül Sah günü. ö~len 
namazım müteüakiR ltfiiiye 
şehitleri için Mevlio-i Şerif 
okundu, ve emekli o lan ve 
görev başında yaralanan itfa
ıyeciler takdir belgeleri Ge
nel Sekreter Yardımcu;ı.ıız id
ris Naim Şahin ve Itfaiye 
Müdürümıjz Doç4' Dr. Mu
hittin SOGUKOGLU tara-

fından verilerek emeklilere 
yeni yaşantılarınd a ınuva ffa
kıyetier, yaralananlara ise üs
tün başarılarının ve fedakar 
ça lışma larının devamı te 
mennisinde bulunulmuştur. 

25 Eylül Çarşamba günü 
ise Va tan Lisesinde mu hte
şem bir gösteriye şahit olun
muştur. 1tfaiye MıldürüQ.1.ÜZ 
Doç .. Dr. Muhittin SOGU
KOGLU'nun günüıı önem ve 
anlamını belirten kısa konuş
malarını müteakip itfaiye 
araçla rının tanıtımına geçil
miş ve sıra önemli bir görte
riye gelmişti. Büy\il<şehır Be
lediyesi se1<izincı katına inti
har maksadıyla çıkan bir va
tandaşımızı kurtaran ve bası
nımıza Brezilya Tipi Kurtar
ma kahramanı oJarnk intikal 
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eden kurtarnı.acıJtfaiye çavu
şumuz Cela l UGUR ve Eği
tim Merkezi Amirliği Kurtar
ma Oğretmeni Şaban KI
BAR' ın Vatan Lisesi' ndeki 
kurtarma gösterilerini binler
ce öğrenci nefeslerini keserek 
izl emiş ve alkışlarla teı!!pO 
tutarak "Türkye Sizlerle Gu
rur Duyuyor!. .. " diye heP.bir 
ağızdan teşçi etmişlerdir. Da
ha sonra kiz ve erkek örenci
lerden seçilen gönüllü it fai
Y.ecilerc bizza t yangın sön
Ciü nne tatbikatları yaptırıl
mıştır. 

26 Eylül Perşembe günü 
ise Tarihi nos taljik Sultanah
met gösterisi. BaşkanlJl'\ız Re
cep Tayyip ERDOGAN' m. 
huzurlarıyla Kanal 7 TV'si
nin " Istanbul Kazan Ben 
Kepçe" programının hazırla
y ıcısı ve stı;rncusu Hüseyin 
GONCAGUL ve ekibinjn It
faiycci giysileriyle Türkçe ve 
Tngilizce sunuşunu yaptıkları 
yerlilerden çok yabancı tu
ristlerin ilgiyle izledikleri bir 
program. Saat lO'da sunulan 
Mefiter Konserini mütea kip 
1800' lü yıllara gidilerek ya
nan ahşap bir binanın m afial
le tulumbacıları tarafından 
söndürü 1 mesini sem bolize 
ediyor. Senaryo icabı tabii ki 
söndü re miyor, ardında n 
1900' lü yılların baş ındaki 
arabalı askeri itfaiye olay ye
rine scvkediliyor. Onlar da 
söndüremiyor. Yangın tam 
flaş-over nokta ına gelip her 



tarafı sardığında modern itfa
iye gelerel< yerli ve yabanct 
izleyicilerin alkışları arasın
da, kısa sürede yangını sön
dürüyor. Olayın en çarpıcı 
yanı kullanılan tüm tulumba 
alet ve edevatın orijinal ol
masıdır. 

27 Eylül. C~ma _gü.~1~i 
program ise Itfaıyc Muduru-
111üz Do,_ç.Dr. Muhittin SO
GUKOGLU' nun yönettiği 
"Metruk Binaların Doğur
Q.uğu Tehlikeler ve Çözüm 
Onerileri" konulu. bir Pa
nel' dir. Panelimize Jsta.nbul 
Büyükşehir Belecjjyesi Imar 
Mi.ıdürü Nihat GOKJRMAK, 
Beyoğlu Belediyesi !mardan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Fethi TU,RGUT, Eminönü Be
leç!iyesi {mar Müdürü Tahsin 
CIUNGIROGLU ve 1 Nolu 
'Rü ltür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu Uzmanı 
Günseli AYBAY katılmışlar
dır. 

PG)nelde ilk konuşmayı Y.a
pan Itfaiyc Müdü;,ümü~; ~la
yın boyutlarını, onemını ve 
arzettigi tehlikeleri video ve 
slayt görüntüleriyle açık bir 
sel<ikfe dile getirmi~tır. Ko
~uşmasına özetle; Pekçok 
binalar iskana kapatılmış, l<a
pı lan miih\.~rlenn1iş ve. çivi
lenmiş oldugu halde, bır çok 
vatandaşımız imkansı zlık.lar 
nedeniy[e, bazı vatandaşlan
mız da kötü maksatlarla ka
pıları kırıp mühürleri süke-
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yazıyla da ifade ettik. .. ''. diye 
sözlerini südürmüş ve Istan
bul'un tehdit altında bulun
duğunu, yetkililerin buna 
hiç5ir mazeret aramadan, ça
re bulmak zorunda olduğunu 
ifade etmiş ve "Bu. işi ya çö
zeceğiz! Ya çözeceğiz! Başka 
alternatif yok!" diyerek, açı
lış konuşmasını tamamlamış 
ve sözü sırc;ıs ıyJa pane.listle~e 
havale etmtşt~r. P'~n.ehstler~.n 
görüş ve teKlıflerını ve Mu
a ürümüz' ün son değerlen
dirmesini önemine binaen 
önümüzdeki sayıda tam me
tin olarak müstakilen sunma
ya çalışacağız. 

28 Eylül Cum.artesi g~~~ 
ise yukarıda da ıfad.e e1tıgı

rek buraları barınak olarak nıiz gibi Haftamız Voleyool 
kullanmaktadırlar. PolisiJe turnuvasının final müsabaka
açısından ifade ve ihbar e i- sıyla noktalanmış ve 13 Gru
yorum: Terör, kumar, fuhuş, bun iştirak ettiği turnuva ele
uyuşturucu ve alkol müpte- ı.ı.1 c uRuHi devam etır,ı. iş ve 
lası kişiler mahallelere bura- iJSKUDUR- KADJKQY fi
lardan girmektedirler, hatta nal müsabakasıyla ve Uskü
ka til ve cinayetlere de burala- dar' ın galibiyetiyle nokta Jan
rın yataklık ettiği gazete ay- mış_tır. 
faları ve televizyon ekranla- Bir hafta süresince ilgileri
nnd an görülmektedir. Met- ni bizden esirgemeyen tüm 
ruk ahşap biı:a l~r ise büyük basın kuruluşlarmuza, Jstan
bir yangın nskı taşımakta bul halkına ve organizasyon
olup ma11alle sakinleri tehdit da görev alan ttim itfaiye 
altındad ır" diye konuşma.sını personeline teşekkür eder
südürmüş ve bu kabıl bına- kcn, bu kabil organizasyonla
lard a yerli ve yabancıların rın yangın konusunda halkı
ba lık istili iskan edildiklerini m. ızı dana duyarlı hale getir
görüntüleriyle su~arak .'}~u7 mcsini diler, bizleri az xan
ralann yangın guvenlıgını gınlı ve az zayia tlı günlere 
sağlıyamıyacağımı~ı Vilay~t J.<uvuşturmasmı Cenab ı 
Makanu'na yazdıgırnız bır Hak' dan niyaz ederim. 

~--.-......... ~~~--,.~.,......---:L~----~~-....., 
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782.KUR.ULUŞ YILDÖNÜMÜ 
lstanbul Jtfa.iyesinin. 282. Kuruluş yıld önümü 

nedeniyle düzenlenen ltfaiye Haftası etkinlikleri 
ç~rçe'.':'esinde .. di.'ın. S.ultanahmet meydanında yangın 
sondurme gosterısı yapıldı. Meydanın ortasındaki 
maket evde çıkan yangın 282. yıl öncesinin ilk it
f~.iyc grubu olan Tulumbacılar tarafınd an söndü
rulmeye çalışıl dı. Çeşmeden kovalarla taşımın su 
tulumba yard ımı ile yangma püskürtüldü. O sırada 
ya ngın yerine gelen ikinci tu lumbacı grubu ile ilk 
gru.p a rasında ka vga çıkması üzerine yangın geniş
l edı. Bunun üzerine dönem askeri itfaiye grubu, at
lı araba üzerindeki daha gelişmiş bir tulumba ile 
ya ngıno ~:nüd.aha le etti . xangının tamamen binayı 
sarmas~ uzerın~ o~ay >'.e~ıne. gelen modern itfaiye 
grubu once tunst ı zleyıcıler ıle yangın arasında su 
duvarı oluşturarak sıcaktcın etkilenmelerini önledi . 
Daha sonra yangın modern yöntem] rl söndürül
dü . 

27.9.1996 HÜRRİYET GAZETESİ 
YANGIN.DA KAPIŞTILAR 
Tstanbul ltfaiye Teşkilatmınn 282 nci kuruluş 

yı ldönümü nedeniyle yapılan çeşitli etkinlikJer bu
güı1 sona eriyor. 

Ttfaiye yetkililerinin Büyükşehir Belediye Baş
kan ı Tayyıp Erdoğan' ı makamında z iyaret etmesi 
ile başlayan haftada vatandaşlar itfaiye ekibinin ne
fes ke.sen gösterilerini heyecanla izl.edi. Bu cırad a 
Be l ed ıye Ifaşkanı Tayyip Erdoğan Itfaiyc Eğitim 
Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşma
da itfaiye Tcşkilatın.ı ınodcrl)ize etme ça lışm<ılannı 
si.irdüğünü belirtti. lstanbı.ıl Itfaiye Müdürü Muhit
tin Soğukoğlu'da itfaiye teşkilatııun tarihçesini an
~~ ttı daha sonra yılın itfaiy,ecisi seçil en ve bir süre 
once vefat eden Ahmet GUNCEVAR' ın plaketi ve 
yardım çeki eşine verildi. 

28.Eyliil.1996 BUGÜN GAZETESi 
TULUMBACILAR SULTANAHMET'TE 
Sultanahmet meydanında düzenlenen İtf~ i ye 

Haftası kutlamalarında nostalji rüzgarları esti. Jtfa
iyeniıı 282. yıldönümi.i nedenj ile düzenlenen gös
teride meydana kurulan 2 ka tlı ahşap ev a teşe ve
rild i. 

Modem 
Önce ilk yıllarda görev yapan tulumbacı l ar na

ralar atarak meydana fırlayıp yangını söndürmeye 
ça l ı ş tı lar. Ancak binayı saran alev[er gittikçe artın
ca mod em itfaiyesi alevleri birkaç dakika içinde 
söndürdü . 

. . . .28.9.1996 TAK\'İM GAZETESİ 
rTFAIYE TARiHi YAŞATTI . 
Jtfa iyeciler dün Sultanahmet Meydanında Istan-

bı.ıll ulara tarihi bir gi.iı), yaş?ttılar. . 
TURKIYE GAZETESJ 27.9.1996 

TULUMBACILAR GÖREVDE 
İstanbul İtfaiyesinin 282. kuruluş yıldörıünıü 

n.7de~i ile Ay.asofy~nın ~nünde düzenled~ği yangın 
sondurme gostensı turıs ller tara fından ıTgıyle iz
lendi . Mehter takımının gösterisi ise bcış layan tö
rende bir komışma yapan Itfa iye Müdürü Muhittin 
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SOGUKOCLU İsta nbul'da ilk itfaiye teş kil a tının 
tulumbacılar ile kurı.ı lduğımu daha sonra askeri it· 
faiyecilerin oluşturd uğunu sÇyled i. . 

27.9.1996 CUMHURlYET GAZETESi 
İTfA~)'E'_;NİN KURULUŞUNUN 282. YTL
DONUMU KUTLANOl 
İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 282. yıldönüınü 

dolayısı ile tulumbacıların yaptığı yangın söndür-
me gösterisi büyük ilg i gön;lü. . 

AKIT GAZETESI 27.09.1996 
TULUMBACILAR BAŞLADI İTFAİYECİ
LER TAMAMLADI 
İtfaiye haftası etkinlikleri kapsamında tulumba

cılar ve modern itfaiye ekipleri Sultanalunet Mey
dan ında yangm söndürme gösterisi yaptı. Meydan
da toplnnan çok sayıda vatandn;ı ve turist larafm
d;ın ilgiyle izlenen gösteri öncesi Karta l Belediyesi 
Mehteran bölüğüd~ bir konser verdi. . 

GUNA YDTN GAZETESI 27.09.1996 
İTFAİYECİLİK f-IAFTASI KUTLANIYOR 
Cumbalı ev. yangınınıda turistler ve valandaşlar 

ilg iyle izledi. ltfaiyecilik ha ftası nedeni ile Sulta
nahmet meydanında ya pılan yangın tatbikatında 
tulumbacıları yangın yer ind en kovan ve evi kısa 
sürede söndüren itfaiye gösteriyi izleyenler tarafırl-
dan alkış yağmuruncı tutuldu . . 

YEN! ŞAFA~< GAZETESl 27.09.1996 
YANGIN VAAAAAR! Ttfa iye teşkilatının 282. 

kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik
lerin 4. gününde ta rihi tulumbacılar sultanahmet 
meydanında yanan bir ahşap evi söndürmek için 
scı hnedeydi. 

YENi YÜZYIL GAZETESl 27.9.1996 
YANGIN OLUR BİZ YANGINA GİDERİZ 
Sultanahmet meydanındaki gösteriyi çok sayıda 

yabancı tu rist izledi. Meraklılar yangının söndürül
mesini izlerken zaman zaman heyecan yaşadı. 

POSTA GAZETESl 27.9.1996 
?ULTANAHMET'TE NOSTALJİK YANGIN 
ftfaiye Teşkilatının temelini oluşturan tulum

bacılar kuruluşunun 282. yıl dönümünde nostaljik 
bir gösteri sundu ! cı r. Gösteriler çok sayıda turist 
ta rafından da izle ı1d i . 

27.9.1996 ZAMAN GAZETESİ 
YANGIN OLUR BİZ YANGI.NA GİDERİZ 

. istanbul İtfai ye teşkilatının 282. kuruluş yılında 
Jtfaiye erlerinin canlandırd ığı tulumbacılar Sul
truıahmet meydanında temsili olarak yakılan maket 
evi söndürdüler. 

27.09.1996 AKŞAM GAZETESİ 

?ULTANAHMETTE NOSTALJİK YANGLN 
ltfa iye teşkila tının temelini oluşturan tulum

bacılar kuruluşunun 282. yı l dönümünde nostaljik 
bir gösteri sund Lı la r. Gösteriler çok sayıd a turist 
tarafından da ilgiyle izlendi,Sultanahmet ıneY.
danında mehter bölüğü tarafından sunu lan kon
serlerin ard ından tu lumbacıların gös teril erine 
geçildi. 

Ml'LL1GAZETE27.9.1996 



bir şefliğe düşen orman a lanı 
2000 m 2 Alan küçük olmayınca 
r.a ngına müdahaleden ormanla 
ılgil i çalışmalara kadar herşey 
aksamakta ve teknik imkanlar 
ye te rli olma makta dır. Tür
kiyc'de 3000 o rman mühendis i 
o lduğu n u düşü nürsek , da h a 
küçük alanlara bölmemiz müm
kündür. 

2- Yeters iz ve Bakımsız Or
man yollar ı ; ya ngına anında 
müdah ale ve yan~pı11n yayıl
ımısın ı ön lemek içın bu yol lar 
büyük ö ne m arze tmektcdir. 
Gerek orman idaresi niıı 
yapacağı ça l ışına, gerekse dışar
da n yangına ka tılan eki p ler 
açısından ancak ormanlarım ı z
da yapılması gereken yolların % 
60'ı yapılabilmiş. 

3- Araç Durunı.u: Yangında 
müdaha lede ku llanılan araçlar 
yeterli d urumda değil, orman 
idares inde buluııan araç-gereç 
ve iş nı.akina ları oldukça yeter
siz durumd a v i ş göre mez 
nitelikte. 

4- Yangın Yönetimi Çok Baş
lı; 6831 sayıl ı Orman Kamınun
da be lirtildiğ ine göre, orman 
yangrnlarında yangın amiri, iş
le tme şefi veya i şfctme müdür 
yardımcı sıdır. Böyle o lmasıııa 
karşın yangın ortamında 
dışarıdan gelen ekipler bıına uy
nı.cı rn akla beraber, kend i baş
larıno hareket etmektedir. Bu da 
yangı n or tamında kargaşaya 
neden olmaktadır. 

5- P er son el s ı kıntı s ı ve 
Eği t i mi; orman yangııı l arında 

TOPA~ -
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ça lış tırmak ü zere geçici i şçi 
o lara k alınan personelin eğitimi 
yetersiz olup, ekonomik açıdan 
istenilen düzeyde değildir. 

6- Orman Mülkjyetinin Hal
ledilmemesi; o rman sınırları ile 
ilgili vatandaşla devletin kav
gası sürmekte ve olums uz etki 
yapmaktadır. Kadastro ça lış
maları bir an önce bitirilip bu 
kavg~nın sona e rdirilmesi 
gerekır. 

KAYNAKLAR: 
1- O rman Yangını Kitabı

D r. Ali Küçükosmanoğlu, D r. 
Z ati Eron , S üm er Akaydın, 
Şerif Torl akçı, Me.lik Olcay . .. 

2- O rm an Yangınl arının On· 
l enmesi ve Söndürülmes i,ııde 
Uyg ula nan Esasları- Te bli ğ 
No:285 

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET 
OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMLERİ 

BELGELE~İMİZ 
• TSE Belgesi • imala! Yeıerllllk Belgesi 
• TSEK Belgesi - lmaıaı Yeterlilik Belgesi 

HİZMETLERİMİZ 
• Kuru Kimyevi Tozlu Cihazlar 

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

• Halon l 211 Gazlı Cihazlar 
(Manometrell; ı Kg-2Kg-4Kg-6Kg) 
• Foam Köpüklü Cihazlar [50Kg) 
• Karbondioksitli Cihazla r (l Kg-

2Kg-3Kg-4Kg-6Kg· 1 0Kg-30Kg·45Kg) 
Bilum um Yangın Malzemeıerı Satışı 

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

söndüren 
kuru kimyevi tozlar, protein ve 

sentetik bazlı yangın söndürme 
köpükleri) 

• TC Sonay! ve ncaret Bakanlığı Dolum Bakım Yelerlillk Belgesi 
• TC Ulaştırma BakanlıOı. Deniz Vasıtalarına Sertifika Düzenleme Yetki Belgesi 

• DOLUM • BAKIM • SERVİS • SERTİF İKALANDIRMA İŞLEMLE~İYLE HİZMETİNİZDEYİZ 
Merke~; Atotürk Buıvorı Çıngırok.lı Boston Sok. M ermQr 1~ Hanı 37126·2 7 Aksoroy/İSTANBUL 

Te l; (0212) 523 23 23 / 521 48 4 6 / 525 37 37 / 523 6 4 64 ı 52 1 02 69 Fox; (0212) 53 l 211 W 
Fabrika: Do()u SOncyt Sitesi 14. Blok No. 20 YenlbosnO/Bokırkôy/ISTANBUL 
Teı: 1021 2J 552 56 28 / 552 65 95 / 55 ı 94 09 Fox: (021 2J ss ı 9ı1 09 
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M. Engin OTMAN 
.___ _ _____, Grup Amiri 

•• • 
·UMRAN iYE 

1991 YJ l ında Müfreze olarak 
kulJanılmak üzere inşa edil en .. binamız, 
01.01.1996 tarihinden itibaren Umraniye 
Bölge Grup Amirliği olarak, Çakmak 
Ma fıall es i Var an Caddesi nd e hizm et 
vermektedir. 
Grubumuz, Büyük Çamlıcadan başlayan, 
Elmah Barajı, Or,pek mahallesi, San gazi, 
Yunus Emre, Omerli ye ka d ar olan 
bölgede 1 Belediye, 5 Belde, 44 Mahalle, 
394 cadde 4107 sokak' ta çok geniş bir 
alanda hizmet sunmaktadı r. Grtıbumuz 
bölgesi içinde, Mod oko Mobilya çılar 
Sanayi Sitesi, Organize Sanayi Sitesi, Imes 
Sanayi Sitesi, Fetil1 mahallesı mobilyacılar 
çarşısı, PTT Santralı, 4 Askeri birlik, E tipi 
ceza evi, yüksek binalar, irili ufaklı birçok 
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sanayi kuruluşunun bulunduğu ve her 
geçen g ün kon umu itibariyle gelişen 
sanayisi il e s tra tejik bir konum a 
ulaşmaktadır. Grubumuz mıntıka alanı 
içind e Orman bölgelerinde olması, 
grubumuzun yükünü arttırmaktadır. 
1996 Eylül ayı içinde grubumuza verilen 
bir Merdiven aracı (18 mt'l~k), ve bir çok 
maksa tlı araç yanında, bir Imdat aracı, 2 
adet Su tankı, Maksatlı araç ve Anadolu 
yakasında tek olan Şnorkel Merdiven 
aracı, 7 Mo topomp, ve 78 personelle 3 
posta halinde 24 saat hizmet vermektedir. 
Müfrezemiz olmayıp bu kadar büyük bir 
alanda tek bir m erkezd en hizme t 
sunmaktayız. Bölgemizin ve İstanbul' un 
24 saat hizmetindeyiz. 
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Yetkili Baca Temizleme 
Firmaları 

Baca arınızı 
yetkili 

finnalara 
temizlettiri 

İTFAİYE 
. VAKFI . 

.iKTiSADI. 
iŞLETMESi 

Sofular Mah. Dolap Sok. 
Peker ~p~.No.9 Daire 2 

FATiH ISTANBUL 
TEL: 5311831 
FAKS: 5320372 

KELESDGLU 
.SOSYA:L f.llZMETLER 

KÖMÜRCÜLUK VE TEMİZLİK 
HİZ. TİC. L TD. STİ. 

Güven Mah. Okul Spk. No:l Daire: 1 
Bahçelievler-ISTANBUL 

Tel:5020181-6954750-5071095-6954369 
5393616-6419225 Faks:5843027 

DOGUKAN ISJ SAN. 
LTD. STI. 

Aksaray Cad. ~ait efendi 
sok. No: 17/9 Kat: 4 
Laleli / İSTANBUL 

TEL: 518 62 80 
6382266 

Fax: 518 62 68 
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Kırıklar ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H erhangi bir kuvvet zoru ile kemik bütünlüğü
nün bozulmasına KIRIK denir. 

ÇEŞİTLERİ 
a) Açık Kırık (Şekil: 1) 
b) Kapalı Kırık (ŞekiJ : 2) 
c) Mi.ış terek Kırık (Onemli organların mide, ba
ğırsak, ciğer, beyin gibi öncmfi organların tahri-
6a tıyla birlikte görülen kı rıklardır .. 

~UYLUJ< 

Şekil 1 

Şekil 2 

KIRJKLARDA GENEL DUYGU VE BULGULAR 
-Kırık yerinde ve yakınında ağrı 
- Dokunmaya karşı hassasiyet 
- Şekil bozukluğu 
- Şiş l ik, morluk 
- Haraketsizlik ve kuvvetsizlik 
- Kırık kemiklerin birbirine sürtünme sesi 

KIRIKLARDA GENEL TEDAVİ KURALLARI 
- Eğer deride varsa yara üzerine steril bir pan
suma n ya da mendil koyup sarı_nız. 
- Yara içinde görülen kemik P.arçala rı çıkarmaya 
çalışmayınız. Kanama yapabılir. Damar ve sinır
leri yaralayabil irsini~ . O kısmın üzerine steril 
pansuman koyunuz. Sonra bir bezi simit şeklin
ae ka tlayıp delik olan kısmı ortaya gelecek şe
kilde yerleştiriniz. En üst kısnuna kalın pamuk 
yada sünger tabakası koyuı1u z. Sanım:. 
- Kırık olup olmadığını önce elbisesi üzerinden 
hafifçe elle muayene ederek sap tamaya çahşı 
mz. 
- Önce sağlam tarafın, elbise kolunu çıkarınız. 
Gerekirse elbise yerini dikiş yerinden sökünüz 
ya da kesiniz. 
- Elle hoyratça muayene etmeyiniz. Kırık yerini 
oynatmaymız. Ağrı şoka yol açabili r. Kırık ke
mik uçları d amar ve sinirleri yarala,yabilir. 
- Kırık uçla rını hareketsiz yapmak ıçin kırık ye· 
rini tesbit ediniz. Kol yada bacağın her iki yanı
na kalın karton yada tahta koyup sargı bezi, 
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eşarp, kravat ya d a gömlek parçalan ile sarınız. 
- Tesbit için kullanılan karton, tahta gibi gereç
ler kırık yerinin bir üst ve birde alt tarafı ndaki 
eklemlerın ötesine kadar gelecek uzunlukta ol
malıdır. Bı.ı araçlara ate! adı verilir. Ateller in te
ne gelen kısunları pamuk ve bezlerle beslenme· 
lidir. 
- Şok varsa önleyiniz. 
- Kanama varsa bilinen önlemlerle kanam"asını 
durd u runuz. 
- Kırık yerin üzerine havluya sarılı buz torbası 
koyunuz. 
- Ya ralıyı battaniye ile örtünüz. Dinlendirin iz. 
- Yaralı kısmı kalp seviyesinin yukarısına kaldı-
rıı11z. 

- Kırılan uzuv tesbit ed ilmelid ir. Hangi du rum
da bulduysaıuz o durumda tesbit ediniz. Kırığı 
yeri ne koymaya çalışmayınız. Gereksiz dokun
malardan kaçınımz. 
- Ambulansla ortoped i ve travmatoloji kliniğine 

oJt~~~ KIRIKLARINDA İLKY ARDIM 

OMURGA KllUKLARINDA İLKYARDIM 

Çoğu kez yüksek bir yerden düşme ya da trafik 
kazalan sonucu omurgada kırık ve bazen için
den geçen omirilikte değişik derecelerde yara
lanmalar olabilir. 
- Yaralıyı muayene etmeden, belinde ya da boy
nunda ağrısı, başka bir şi kayeti ol~, olmadıgı
nı sormadan döndürmeyinfa. Ayaga kaldırma
yınız. 

- Kesin tanı bilinmedikçe belinde aŞrısı olan 
böyle bir yaralıda kınğ_ın d a olabilecegini unu t
mayımz. Kırık olmadığı kesin olarak saptanın
caya kadar kırık var gifö hareket ettiriniz. 
- Eğer omurgasında für kırıktan şüpheleniyorsa
nız, yaralıyı yerinden kaldırmadan altına geniş
çe bir tahta ya d a kapı yerleştiriniz. 
- Baş ve boyunun her iki yanına ayakkabılarını 
ve katlayarak elbiselerini koyarak boynunun 
oynamasını önleyiniz. Eğer elinizde kum torba
sı varsa onuda k:oyabilirsiniz. Naylon torba içi
ne kum veya toprak doldurarak ku rn torbası ya-
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pa bilirsiniz. 
- Yaralıyt omuzlar, havsala, uyluk dizaltı ve 
ayak bileğinin üzerinden geçecek şekUde geniş 
bezlerle tahtaya bağlayınız. Böyle taşıyınız . 
Röntgen çekilip kesinlikle kırık olmadığı sap
tanmadıkça ayağa kaldırmayınız. 
- Aksi durumda kendiliğinden iyi olabilecek bir 
omurga kırığı, yaralı kışinin kaba muayenesi 
ayağa l<aldmlm~sı ya da ':1Y.gun olmayan .taşım_a 
koşullan ncdenıyle omurılıl< zedelenmesı olabı
lir. Bunun sonucu bacaklarda felç, halsizlik, id
rar ve büyük abdestini tutamaması gibi çok 
önemli sonuçlarla bitebilir. 
- Yara varsa steril pansuman koyunuz. 
- Şok durumuna göre önlem alınız. 
- Ağrısını dindiriniz. 

BEL AGRISINDA iLK YARDIM 
Ağır yük kaldırma, çekme veya iletme ile bele 
özellikle omurlar arasında bulunan disk denilen 
kıkırdaklara binen yük artar. Bel iskeleti, kasları 
ve bağları zorJantr. Belde ağrı olur. Bu ağrı ba
caklara kadar yayılabilir. Uyuşukluk, karınca
lanma hissi kuvvet azlığı olabilir. 
- Sırt üstü yattnız. Yatağın altına geniş tahta 
koydurunuz. 
- Dizlerinizi ve kalçalarınız 90 derece bükünüz. 
Bacakların ız altına 2-3 yastık koyunuz. Bu şekil
de dinlenme belinizin rahatlanmasını sa~la r. 
- Bele sıcak uygajayabilirsiniz. Ağrı dind.irici ve 
kasları gevşetici ilaç alabilirsiniz. . 
- Ikınmaymız. Ağtr cisimleri çekmeyiniz. itme
yiniz ya da kaldırmayınız. Belinize döndürücü 
hareket yaptırmayınız. 
- Kabızsanız mülayim yapıcı (Laksatif) ilaç alı
nız. 

- Yataktan kalkarken yavaşça yanınıza döndür
dükten sonra oturunuz. 
- Eğer bir kapı kenarına veya o yükseklikteki bir 
demir boruya elbiselerinizle tutturup vücud u
nuzu aşağıya sarkıtırsanız çok rahatlayabilirsi
zinz. 
- Bel ağrısının Mdeninin sal?.tanması için orto
pedi ve travmatoloji veya fizık tedavi uzmanına 
muyane olunuz. 

PARMAK KIRIKLARINDA İLKYARDIM 
- Kırık olan parmak altına parmak genişliğinden 
bir tahta ya da eğer elinizde varsa l1azır aar bir 
alüminyum şerit (atel) koyarak sarınız. Gerekir
se kırık parmağı; yandaki sağlam parmağa flas-

terle ya da sargı bezi ile sararak tesbit ediniz. 
- Kırık tarafı kalp seviyesinin üzerinde tutunuz. 
- Kırık yer üze{ine buz koyunuz. 
- Ağrısı varsa ağrı dindirici ilaç veriniz. 
- Parmaktaki yüzük kesilerek çıkarılmalıdır . 
(Yüzük nedcniye şişlik olur. Yüzük parmağı sı
karak gangrene çevirebilir.) 
- Hastaneye gönderiniz. 

ÖNKOL KIRII<tARINDA İLKYARDIM 
- Kazanın oldı.ığu yerde yaralının ceketi çıkanl
madan kt.rık olan tarafın eli karşı omuza gelecek 
şekilde kol, göğüs üzerine konur ve göğüse sarı
lır. 
- Önkolda üçgen sargı yada tülbentle boyuna 
asılır. 
- Eğer elinizde tesbit için hazır gereçler (atel) ya 
da tahta, kalın karton varsa kol ya da önkolun 
her iki yüzüne bunları uygulayınız. Gömleği
n.izden yırttığınız bezlerle kravat, e~arp ya aa 
sargı bezi ile l<ırık yerinin yukarısınaan ve aşa
ğısından bağlayınız. 
- Kolu göği..ı.s üzerine koyup başka bir eşarp ya 
da üçgen sargı ile sarınız. 

- Önkolu da üçgen sargı, tülbent ya da eşarp ile 
boy,una asınız. 
- Önkol ve kolunuzun kalp seviyesinin üzerin
de durmasını sağlayınız. Boylelikle daha az şiş
lik olur. 
- Kmk yer üzerine buz koyunuz. 
- Bilezik varsa çıkarılmalıdır. 

SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDı~r~~~ 

İlk Yardım. Zamanında vaPıhrsa 
havat kurtarır. 
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Mürsel AKIN 
İtfaiye Eğitim Merkezi Öğretmeni 

Yangın Emniyeti Bakımından 
Havalandırma Yöntemleri 

Havalandırma 
Yangın söndürme faaliyetleri 

için büyük önem taşıyan havalan
dınna, bina boşluklarından du
man, gaz ve ısının tahliye edilme
sidir.Havalandırmanın başlıca 
fonksiyonları şu nlardır. 

1- Duman ve zehirli gazların 
tahliye edilerek insan haya tının 
korunması veya yangının yayıl 
masımn önlenmesı. 

2- Yangın çevresindeki duman 
ve s ıcaklıgı azaltarak söndürme 
ekiplerinın yangına daha fazla 
yaklaşabilmelerıni sağlamak ve 
onların zaman ve su ihtiyaçlarını 
ve aynı zamanda yangının yarata
cağı zararı en aza ındırmek. 

3- Havalandırma ventilleri sa
yesinde yangının dikey büyüme
sini artırarak, yatay iTerlemesini 
yavaşlatmak. 

4- Yangmı istenen yöne sevk 
edecek hava akımları oluşturarak 
yangının ycıytlmasını ve yayılma 
yönunü kontrol etmek ve boylece 
can ve mal kaybını azaltmak. 

5- Yanıcı veya alev alıcı bir yo
ğunluğa erişmeden yanıcı gcızla
rın dışarı çıkarılmasını sağlamak. 
Bu kavrama flash-over denilir. Bir 
kompartrnanda başlayan yangı
nın açığa çıkardığ ı ı sı, koınpart
man i çındeki yanıcı maddelerin 
ısısını artırır ve bir süre sonra oda 
içindeki ti.im yanıcılar aynı anda 
ve aşırı hızla yanmaya başlar. 

Her mimar bu faktörlerin bi
lincinde olma lı ve henüz çizim 
aşamasında iken çizdiği binada 
yangın emniyetinin sağlanabilme
si içm üzerine düşen tedbirleri al
malıdır. 

Sıcak hava ve duman sahip 
oldukları özellikleri dolayısiyle 
ta~ıd ıkları önem ABD de tiyafro, 
sanne ve sa lonları üzerinde hnva 
çıkışları bulundurma zorunluluğu 
get ıren NFPA Standartl arının 
l<abı.ıl edildigi 1903 yılından beri 
bilinmektecfir.Yinede uzun süre 
ufak dairelerdeki pencereler bu iş 
içiıt yeterli görülmüştür. 

Havalanaırma ybntemleri ko
nusunda en önemli olay 1953 yı
lında ABD nin Michigon eyaletın
deki General Motors fabrikası 
ya ngınıdır.Bu fabrika da çıkan 
yangın havalandırma menfezi ol
mayan çab altında ilerleyerek bü
tün fabrikaya yayılmış ve çok bü
yük maddi zarara yol açmıştır. 

O zamanlar bLitün uzmanlar 
çatıda hava çık1şları olduğu tak
dirde yangının çok daha rahat 
kotröl altına alınabileceği ve zara
rında çok daha az olacağı konu
sunda görüş birliğine varmışlar
dır. 

Yapılan araştırma ve deneyler 
sonucu, bu gün kullanılan birçok 
yeni havalandırma yöntemi geliş
tirilmiş ve bunlarla ilgili stanôart
lar ortaya konmuş~r. 

BAZI SANAYi OALLA
RlNOA HAV ALANDIR
MA YÖNTEMLERİ 
A- TEKSTİL FABRİKA
LARINDA HAVALAN
DIRMA YÖNTEMLERİ. 
Hcıvadaki nemin artmas ını 

sağlayan iyi bir rutubet kotrölü 
pamuğu nemlendirir, bu sayede 
yangınm hızlı yayılmasını önler, 
ayrıca mekanik kıvılcımlardan 
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doğan parlama tehlikesini azaltır. 
Esl<i fabrikalarda havayı doğru
dan duvar cıçıklarından yada ka
nallarla taban deliklerinden nem
lendirme bölümlerine yolla yan 
hava sistemleri kurulmuştur. Fit
reler havayı nemlendirip çalışma 
a lanına xoııamadan önce toz ve 
pa rçacıl.<la rdan arındırırlar. Ka
nallar iyi yapılıp iyi yerleştirilmiş 
ise çap değışimi ve l<ö~e noktala
rında toz ve tiftikler çökebilir ve 
yangına ncdeı1 olabilir. Buna ka rşı 
kanallar iyi yerleştirilmeli ve eğer 
bir yangın olursa çevredeki yanıcı 
maddefere ulaşmamalıdır. 

Yeni fabrika larda üretim bö
lümleri sıralı bir şekilde birbirini 
takip eder, döküntü ve toz yüklü 
hava, makinaların altındaki ızgara 
deliklerinden kanallarla ern ılir. 
Kanallar iclerinde havayı temizle
yen filitreler olan beton tünellerle 
nemlendirme odasına bağlıdır. 

Havalandırma sistemlerinin 
bir yaranda hizmet ettikleri ala n
larda bütün hava hareketlerini 
yönlerdirdikleri için, yangın so
nuçu oluşaçak dwnanı kafdırma
da etkin bir şekilde kullanılabilir
ler. 

B- BOYA VE KİMYASAL 
KAPLAMA FABRİKALA
RINDA HAVALANDIR
MA. 
Kaplama fabrika lar ında en 

önemli tedbirlerden biri vantilas
yondur. YanJcı sıvılar hafifletilebi
lir, xada kaldırılabilirse yanma 
tehlıkesi kalmaz. Toplama ağızla rı 
yer seviyesinde ve hava akımı hiç 
bir ölü nokta bırıkmadan bütün 
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alanda dolaşacak şekilde yerleşti
rilmelid ir. Buharın ol uş turdugu 
noktada yapılacak lokal vantilas
yon, etkin für şekilde buharı kay
nağında yok edebilir. Bu yangın 
tefilikesiyle beraber çalışan ların 
sağlığına gelebilecek zararlarıda 
yok eder. l3u tür lokal vantilas
yonda, normal genel vantilasyon 
ıçin kullanılan m2 ba~ına vanti
lasyon oranının %75" ı yeterlidir 
ve bu nedenle daha ekonomiktir. 

Bu tür çukur oyuk gibi alçak 
seviyeli alan larda , yanıcı sıvı 
buharla rı havadan ağır olması 
nedeniyle buralarda toplanaca
ğından lokal vantilasyona ihtiyaç 
vard ı r. Kullanılan sıvilar buhar cı
karan türden ise tehlikenin azal
t ılması için çalışımı alanının hava
landırılması gerekli bir zorunlu
luktur. 

C- MUTFAK FIRINLA
RANfN HAVALANDI
RILMASI 
Endüstriyel işl etme yemekha

nelerinde bulunan büyuk fırınla 
rın hava la ndırma sis temleri ka
nalların iç tarafından yağ yoğun
laşmasından dolayı önen:11i sorun
lar çıka rır . Bu birimlerin fırının çı
kardığı bir kıvılcımla yada mesela 
a~ ı rı .ı sı tıJmış kızartma yağının 
a ıev almasıyla a teşlenebilırler. 

Mutfakta uygw1 bir boru siste
mi düzenlenmesi için aşağıdaki 
noktalara dikkat edilmelidir. 

1-Sistem yağ birikimine engel 
olacak şekilde düzenlenmeli ve 
her boruda en az 450m/dak'lık 
bir hava çıkışı sağlanmalıdır. 

2-Borular yanıcı maddelerden 
yeteri.nce uzaga. yerleştirilmelidir. 

3-Tnce saçaan imal edilmiş çe
lik yada paslanmaz, celik borular 
kullanılmalıdır. Bağlantı noktaları 
d ışarıdan kaynaklanarak,sıvı sız
d ırmaz hale getirilmelidir. 

4-Başka Oir eksoz yada hava
landırma sistemi ile herhangi bir 
bağlantı yapılmamalıdı r. 

5-Borufar doğrudan binanın 
dışına çıkarhlmalı<lır. 

6-Temizlik ve inceleme için 
açılabilir kapaklar takılmalıdır. 

7-Yağ fitreleri yada başka yağ 
tutucu cihaz.Jar yerleştirilmelidir. 

O-FABRiKALARIN HA
VALANDIRILMASI 
A- Catı havalandırma yöntem

leri: Fabrikalarda ve genellikle 
fabrika çatılarında uygulanabile
cek havalandırma yöntemlerini 
şöylece sıralayabiliriz; 

ÇATI FENERLERİ: İnce camlı 
veya panjurlu fenerler doğru yer
leştirild il<leri taktirde yeterli bir 
havalandırma sa*:fayabi lir
lcr.Camlı fenerlerde navalanma
nın meydana gelebilmesi için ilk 
önce camın kınlması gerekir ve 
bazen bu biraz fazla vakit alabi
lir. 

HAVA ÇIKIŞ ÜNİTELERİ : 
Bunlar genellikle ufak çıkışlardır. 
Metal bır yuva içine yerleştirilmiş 
metal bir çerçeve ve bw1a mente
şeler ile bağlı bir kapaktan olu
şurlar. Bfr Kısmı ise yaylı kaldır
ma düzenine sahip şeffafımsı bir 
plastik kubbe şekfindedir. Yangın 
anında kapaklar elle ve otomotik 
olarak açıfarak duman çıkışı sağ
lanmış olur. 

TESTERE DİŞİ ŞEKLİN
DE(ŞED) ÇATI PENCE
RELERİ : Bunlar, ancak ta
kılmı ş olan ca m normal 
cinste (içinde tel olmayan) 
olursa hava çıkışı olal5ilir
ler, çünkü bunların hava çı
kışı olarak iş görebilmeleri 
için yangın anında ilk ön
çe camın kırılması ğerekir. 
Camın teP.kilerini önceden 
tahmin eaebilmek her za
man mümkün olmadığın
dnn, artık yangın a nınd a 
otomotik olarak a c ıl an 
cam levhalar kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu a şa.ınada 
yangın söndürme , ilk yar
dım ve kurtarma ekipleri
ni düşecek kırık camlar
dan koruyacak tedbirlerin 
alınmas ı şarttır. Bu ilk ba
kışta gözoeıı kaçan önemli 
bir tefüikedir. 
NORMAL PENCERELER: 

Camla rın kırılması ile saçak altın
daki pencerelerinde hava landır
maya yardımcı olması mümkün
dür. Yinede bu amaçla yapılma
dıklanndan bunlardan etkili bir 
performans beklenmemelidir. Bu 
arada sıca k hava ve dumanın 
yükselerek dışarı çıkabilmesi için, 
odaya dışarıdan hava girmesi ge
rektiği ve bunun içinde yere yal<ın 
pencerelerde hava girişleri olma
sı gerektiğ\ hatuJatilmalıdır . 

VAN'TILATORLER: Yangın 
halinde devreye giren çatı vanti
latörleri etkilı bir havalandırma 
sağlar ve bu iş için gerekli geniş 
ça tı alanı ihtiyacını ortadan I<aldı
rırlar. Bunları normal zamanlar
da da bina havalandırması için 
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kullanmak mümkündür. Özellikle 
xer a ltındaki yapıların havalan
dırması bunlaı;la sağlanmalıdır. 

OTOMATiK AÇMA TER
TİBATLARI: 
Havaland ırma yöntemi oto

ma tik tipte olacaksa ya ya ngı n 
anında eriyen bağlantıları olmalı 
, yada aynı alanı koruyan spri ıık
ler sistemi gibi başkaca bir sistem 
ta rafından harekete geçirilecek 
yapıda olmalıdır. Yangın sırasın
da kesilebileceğinden elekterikli 
açma tertibatfarına güveııilme
melidir. Nadiren sıcaklık belli bir 
dereceye ulaşıp hava çıkışlarını 
açmadan öneınl i ölçüde duman 
oluşabilir ve oday ı doldurubi 
lir.Böyle durumlarda duman tes
P.it cihazlarının varlığı büyük fay
aalar sağlar. Hem havalanma ka
paklarının bir an önçe açılmasını 
sağ lar , he mde bağlı oldukları 
alarm sistemleri ile yangın büyü
meden yangın sönd\ume ekipleri
ne haber verilir. 

HA. V t\ ÇXKIŞLARlNIN 
BUYQKLÜGÇ VE. YER
LEŞTiRME DUZENI: 
Bir yangın sırasında oluşaçak 

sıcaklıgı etkileyen o kadar çok 
faktör varki bu konuda sağlıklı 
bir sınıflama yapmak zordur. Bu 
xüzden aşağıda verilen smıflar sa
aece yapılan deneylere ve edinil
miş olan tecrübelere dayanılarak 
oluşluru l muştur. 

1-Az ı s ı yayacak yerler : Az 
miktarda yanıcı madaeyc sahip 
bina ve bina bölümlerim kapsar. 
Yanıcı maddeler dağınık vaziyet
tedirler. 

2-Vasat ısı yay:acak yerler : 
Düzenli şekilde dağılmış orta 
miktarda yanıcı mad-de bulunan 
binalardır. Yanıcı maddelerin yeri 
ve miktarı bellidir. 

3-Çok ısı yayacak yerler : Bu 
smıfta tehlikeli faa liyetlerin yer 
a ldığı veya çok miktarda yanıcı 
macfde bulunan binalardır. 

Her ne kada r ideal olan her 
muhtemel yaıtgın alanının üzerin
de bir hava çıl<ışı bulunması ise 
de pratikte bu mümkün değildir. 
Tavsiye edilen düzenlemefer şu 
şekildedir. 

1-Az ısı yayacak yerler 45 
metrede bir 

2-Vasat ısı yayacak yerler 35 
metrede bir 

3-Çok ısı yayacak yerler 20 ile 
30 meh·ede bir olmalıdır. 

HAVALAND IR MAYA 



Y ARDTMCI BÖLMELER: 
Büyük bir alana yayılmış olan 

yapılarda şayet havalandırma 
böfğeleri duvarlarla ayrılmamışsa 
tavandan perde şeklinde sarkan 
bölmelerin olması şartır. Bunların 
işlevi engel vazifesi görerek sı
çaklıgın yatay yayılmasını geçik
tirmel< ve sınırlamaktır. Bir yangı
nın sıcaklığı ve dumanı büyük ol
çüde bu perde-bölmelerle sınır
fanmış bölgede kalacağından, bu 
bölgenin hava çıkışınJn kapasite
sinı hesaplarken göz önüne alın
ması gereken en onemli faktörler 
perde-bölmelerin arasındaki me
safe ve bunların derinliğidir. Şa
ye t bu bölgede bir o to ınotik 
sprinkler sistemide vmsa bu per
de-bölmeler ayn bir önem kaza
nır, çünkü yangından çıkan sıcak 
hava geni~ bir ala na yayılmaya
cağından sôz konusu alanın tava
nında sıcaklık kısa sürede kritik 
noktaya gelir ve bö)'.lece sprinkler 
sistemide P.erde-bblmesiz alanla
ra nazaran aaha önce harekete ge
çer. Bu dw·um ayrıca sıcaklıgın 
komşu bölgelere yayılmasını on
leyerek bu bölgelerd eki sprinkle
rin lü zumsüz yere açıJ_ınaianm ve 
su israfını önler. Perde bölmeler 
metal saçtan veya başkaca yan
gından etkilcnmiyecek bir mad
deden xapılmış o lmalıd ı r. Bunla
rın etkıli olacakları derinlik için 
belli bir kural yoktur . Orta yi.ık
seklikteki tavanlar için 1,8 nı.~tre 
yeterli gibi görülmektedir. Ozel 
tehlike aurumlannda ise askeri 
derinli k bunun iki misli olmalı 
hatta tavan çok yüksekse perde
bölmeler yerden 2,5-3 metre yük
sekten başlıyarak tavana kadar 
uzanmalıdır. 

Düşük veya orta derecede 
yangın tehlikesine sahle yerlerde 
perde-bölmeler arasındakı mesafe 
en faz la 75 metre sınırladakları 
alanlar ise 4500m2 olmalıd ı r. 
Yüksek dedecede yangın tehlike
sine sahip yerler ıçin bu değerler 
sırasıyle 30 metre ve 900 1112 ol
malıdır. 

HAVALANDIRMA Cl
KISLARININ KULLA
NI(DIGI YERLER: 
Havalandırma çıkışı gerekti

ren yerlerin başında yeterli bö
lümlemeye sahip bulunmayan ge
niş alanlı ve tek katlı binalar ge
lir. 

Penceresiz yapılarda kullanıl
dıklarında iyi çalışabilmeleri için 

yere yakın yerlerde , havalanma 
çıkışlarının toplam yüzeyine eşit 
yüzeye sahip hava girişleri bu
luıunalıdır. 

ÇATIDAKİ HAVA ÇI
KISL.MUNA RUZGARlN 
ETİ<ISI: 
Rüzga r hava çıkışlarındaki sı

cak gazfarın akışını büyük ölçüde 
etkifeycbilir. Çünkü sıcak gazların 
basıncı ( 3metre kalınlığında bir 
tabaka halinde olduklarını var 
saya rsak) ortalama 35 mm Hg 
iken rüzgarın gücü bunun birkaç 
ka tı ola6i lir. 13ir ça tı üzerinde 
esen rüzgar genellikle bir emme 
etkisi yaratır . Fakat çatı eğer dik
se ( 40 dereceden fazla) rüzgar 
rüzgara bakan taraftaki hava çı
kışlarından , duman çıkışını en
gelleyebilir. Buna karşılık çatının 
obür yaıundaki hava çıkışlanna
da emiçi etki gösterir. Şayet rüz
garın gücü dumanın basıncmdan 
fazla ise rüzgarın etkisi ile bina
ı-a serin hava girerek dumanı so
gutabilir ve boylece kısa süred e 
soğuyan dumanın çökmesi ile bü
tün Dinamn tabanına kadar du
m an ile dolmasına sebep olabilir. 
Testere dişi şeklindeki şed çatı
larda hava çıkışları eğimin daha 
az oldugu tarafa konmalı , bu 
mümkün olmazsa hava çıkışları
na kuvvetli bir rüzgarın gücünü 
y nebilecek kapasitede aspiratör
ler konmalıd U'. 

DUMAN DEDEKTÖRLERi 
Duman dedektörleri bir çok 

yangım ısı dedcktörlerinden önce 
haber verirler . Bu dedektörler ça
IışmA ilkeler.ine göre tanı.mlanu·
Jar. Çalışma ilk:elerinden iki si 
iyorıizasyon ve fotoelektriktir. Fo
toelektrrik sistemle ça lışan d u
m an dedektörl eri , daha büyük 
boyutlarda duman parçacı l<la rı 
meydana geldiğinden küçük 
enerjili ,için için devam eden yan
gınları teı;pit etmede daha başarı
fıdırlar. Iyonizasyon yöntemi ile 
çalışan dedektörler ise , çok sayı
da küçük duman Earçaları ıneY.
dana geldiğinden yüksek enerjıli 
, açık alevIT yangınları daha ça
bul< tespit ederler. 

YANICI VE PARLAYICI 
SIVI KULLANIM VE 
D EPOLANMASINDA 
V ANTİLASYON 
Vantil asyon : Yan ıcı sıvı ve 

yangın pa tlamalarına karşı esas 
onleinlerden biridir. Vantılasyo
nun amacı, normal operasyonlar-
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da çıkan buharların sınırlandınl
ması,nemlendirilmesi ve güvenli 
alanlara nakledilmesidir.Boru sis
tem.indeki bir çatlak varillerde bir 
delinme yada bir tankın aşırı dol
durulması sonucu çıkan fazla bu
harlar vantilasyonla yeterince teh
likesizleştirilemezler. 

Yanıcı ve parlayıcı sıvı buhar
ları yarattıkları yangm rizikosunu 
yanmda sağlık içinde zararlıdır
lar. Can güvenliği için gerekli ha
valandırma genellikle uygun yan
gın ve patlama emniyetı için gerc
I<enden fazladır. 

Aşağıda çalışma alanlarında 
tehlikeli miktarda yanıcı buhar bi
rikmesinin önüne geçilmesi için 
gerekli minimum fiavalandırma 
aeğerleri . verilmişfü. 

1-Parlama derecesinden yük
sek sıcaklara kadar ısıtılmış yanıcı 
veya parlayıcı sıvıların kullanıldı
ğı kapalı afanlarda dakikada en az 
0,3 m3(hava) / m2 ( alan) lık b ir 
sürekli mekanik havalandırma 
bulunmalıdır. 

Vantilasyon sis temi , bütün 
dö~emeyi süpür~cek şekilde giriş
lerı yer sevıyesıne yakın ofarak 
düzenlenıne1idir. Egzoz sistemi 
boruları mümkün olan en kısa yol 
kullanılarak açık havada güvenli 
bir yere ulaştı rlımahdır. fçerden 
çekilen havanın yerine gelecek ha
vayı düzenleyen sistem döşeme 
seviyesindeki vantilasyona engel 
olmamalıdır. 

Vantilasyon sistemi öyle dü
zenlenmelidir ki yeterH vantilas
yon yaRılmadıkça yaıucı ve parla
yıcı sıvılarla ilgili işlemlerin boşal
tılması müml<ün olmasın. Bunu 
sağlamının en iyi yolu eksozt bo
rusuna bir hava çıkış dedektör 
sistemi yerleştirmektir. 

2- Büyük fabrika alanlarında 
bulunan parlama sıcaklıklarından 
fazlasına l<adar ısıtılmış yanıcı ve 
parlayıcı sıvı ların kullanıldılb özel 
çalışma birimlerinde bölge nava
Iandırması yapılmalıdır. Vantilas
yon, ça lışına birimi civarında 1.5 
m lik bir yarıçap içinde tehlikeli 
miktarda hava buhar karışınu bı
rakmaxacak yeterli bir hızda ça-
lışmalıdır,. . . . 

ENDUSTRI TESiSLERiN
DE OTOMATİK DUMAN 
HAV ALANDIRICILARI 
1-ÇATJ TİPİ OTOMATİK 
DUMAN HAV ALANDI
RICILARININ AMAC VE 
KAZANÇLARI 
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Dwrnm ve ısı havalandmcıla

nnın (doğal yangın baca ve meka
nik fan ) endüstri tesislerinde ve 
geniş hacimli tek ve çok ka tlı_ya
pılarda kullanımı yaygınd Lr. Oto
matik doğal havalanaırma çatı 
bacala rı yangından koruma amaç
larına ilave olarak, ~enci hava
landırma ve gün ışıgı sağlamak 
içind e kulla nılabilmesi ve bunu 
ya parken son derece ekonomik 
olarak i şle v i n i yerine getirmesi 
dolayısıyle yatırımcı için çok bü
yük avantajlar sağlamaktad ır . Ha
valandırıcılar duman ve alevin 
yayılmasııu engelliyerek ve tavan 
s ıcaklıgını azaltarak ya ngında 
meydana geleçek zara rların mini
mum düzeyde kalmas ını sağlar
lar. 

Otomatik yangın havalandır
manın esas amacı, yanma sonucu 
meydana gelen ürunlerin ve du
manın bina içersinde yayılması 
yerine çatı duman havalandırıcı
ları vası tasıyl a dışarıya a tılması
d ır. Bu işlemler sonucu sağlanan 
fayda ları şöyle özetlcycbilirız. 

A- Zemın üzerinde temiz bir 
görüş sağlamr. 

B- Korlük ve yüksek oranda 
toksit gaz ve duman arasınd a pa
li~.k .. kaçıŞ, yer~ne kaç~ş Y?lları,n.ı n 
gorunebılri1esı ve geçılebılmesı ıle 
kontrol a ltında boşaltma iş lemi 
yapılabilir 

C- Potansiyel ölüm ve sakat
lanma rizki azalır. 

D- Karbonmonoksit gibi gaz 
ve dumanlarla kaplı bir binanın 
geç havaland ırı la rak patlama riz
I<i altınd a temizlenmesi yerine 
otomotik duman havalandırıcı.lan 
ile bu işlem ZM'\aıunda yapılır. 

E- Yangına karş ı mücadele 
edecek görevli personelin hayatı
nın tehlikeye atilması önlenir. 

F- Malzeme s toklarının, ekip
manların ve yapının yangmdan 
görecegi zarar asgariye iner. 

G- Genel günlük hava landır
ma yapılarak gün ışıgından daha 
fazla yararlanıllr. 

RiSK- ENDÜSTRİ TESİS
LERİNPE FA,CİALARIN 
GEÇMiŞ TARİHİ 
Endüstrı tesisleri geniş amaçlı 

kullanıma sahiptir. Bazıla rı tek bir 
bina içersinde ~ok say ıda insanın 
çalışmasını saglar. Diğer l e ri ise 
çok sayıda ekipman. ve çok az sa
yıda insanı bünyesinde bulundu
rur. Endüstri mekanları iki kate
goriye ayrılı r : Genel amaç l ı en-

düs tri, düşük-orta tehlik~li ve 
yüksek tehlikeli olanlar. Ornek 
olarak fabrikalar labora tuvarlar, 
kuvvet santrelleri, rafineriler v.s. 
Endüstri tesislerinde parlama so
n ucu oluşan yangınlarda veya 
yanıcı parlayıcı toz, buhar veya 
gazlardan çıkan patlamalarda çok 
say ıda ölümler ve mal kayıpları 
meydana gelir. Çıkan yangınların 
bir çok seoeb mevcut olup, bazı
ları şunlardır: Arızalı elektrikli ci
hazlar, sigara içmek için kullam
lan malzemeler, kaynak ve kesme 
işleri, ısıtıcı cihazlar şüpheli a teş
leme (sabotaj) v.s. Yangı n yayıl
ma hızı yanıcı malzemeler ile iliş
kili olup endüstri tesislerinde bır 
çok_yamo malzeme mevcuttur. 

Bu tip yapılarda yangının ana 
tehlikes ı gerçek anlamcfa yalnız 
yangının kendisinden değil fakat 
aynı zama nd a yüksek oranda 
meydana gelen dumandan oluş
maktadır. Geniş hacimli alanla
rın bir kaç dakfka içersinde d u
man altında kalması sonucu de
polanan malzemeler ve ekipman
lar büyük zarar görerek insanla
rın bina dışına kaçışı tehlikeli ve 
imkansız hale gelebilir. 

Yangında meydana gelen ı sı 
ve dumanın a tılmaması sonuçu 
söndürme ve itfa iye ekipleri yan
gının kaynağını net olarak göre
mez ve gereksiz yerlere söndü
rücü tatbik edebilir. Bundan dola
yı söndürme ça l ı şmaları etkisiz 
kalarak yangı ndan etkilenmeyen 
malzeme ve ekipmanlar ayrıça 
gereksiz yere sudan zarar gbrebi
Ilr. 

3-ENDÜSTRİ TESİS LE
RİNDE DUMAN HAVA
LANDIRICILARI 
Konvansiyonel tek ka tlı en-

düstri tesislerinde hava landırıcı
lar genellikle doğal yangın baca
dır. Çok katlı endüstriyel tesisler
de ise alev ve dumanların kon
partmanından çıkan iç dikey boş
luklar veya dıştan cepheden di
ğer katlara yayılması mevcuttur. 
Ka çış imka nla rının uygun bir 
standartta olması ve ma11allerin 
konpartımanlara aynlması duru
munda bunun yan~n anında ha
yat güvenliği açısından büyük öl
çüde bir teniikesi bulunmayacak
tır . Sadece kaçış imkanlarının ye
tersiz alınası du rumunda hayatı 
kayıplar meydana gelebilir. t,:ok 
katlı endüstrı yapılarında üst kat 
d ışındaki diger katlarda görülen 
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uygulama genellikle duman t
ransfer kanalı mekanik fanl ı sis
temlerdir. Geniş hacimli endüstri
yel tesislerinde doğru olarak ta
sa rlanan otomatik duman ve ısı 
hava landırma tcrtibatlarma ihti
yaç vardır. Gerekli koruma ön
lemlerinin alınmaması duru mun
da çıkan bir yangında duman ve 
ısı yapı içersinde hızla yayıla rak 
görüş imkanlarını, kaçışları engel
fer malzeme ve ekipman bundan 
zarar görür. Duman konsa ntras
yonunun a r tması sonucu toksit 
tehlike artar ve insa ıtla r etkisiz 
hale gelir. Bu duman ve ısı dışarı 
atılmaz ise malzeme stokları ve 
ekipman üzerinde yangın flasho
ver etkisi ile birden bire büyük bir 
hızla yayı larak bütün bir hacmi 
kaplar. Böyle bir durumda sön
dürme çalışmaları artık son dere
ce zor olup sonuçta yapıda patla
malar ve çökme oluşa6ilir.Yangm 
anında ortaya çıkan duman mık
tarı binanın zemin alanından çok 
yangınm yaydıgı enerji ve boyut
ları ve mimariye göre olan duman 
hareketleri ile ifgilidir. Bundan 
dolayı de~işik mimari özelliklerin 
bulundugu kompleks yapıların 
duman yonetim sistemlen zemin 
alaıuna göre belli bir oranda do
ğal yangın baca larına veya saatte
l<i hava değişim miktarındaki du
man atış fanlarına göre değil. Bi
limsel doğru tasarım verilerine 
göre seçilmelidir. 

Kısaca anlatmak is tediğim 
ya ngı nlarda havaland ırmanın 
ehemmiyeti son yıllarda önemine 
binaen üzerinde çalışılan bir ko
nu olmuştur. Havalandırma tek
niklerinden yararlarınak, ham 
madde gibi ih tiyaç duyulan bir 
gereksinimdir. Ozellikl e büyük 
sanayi kuruluşlarında proje aşa
masında göz ard ı edilemıyeçek 
bir olaydır. Maliyetinin yüksekliği 
hiç bir şekilde mazeret sayılma
malıdır. 

YaşamamLZ ve tekniğinin ğeli
şiıni a)tSından havalandırma tek
niklerı projelerde yer almalı ve 
uygulanmalıdır. Amaç ısı ve ısı 
yayan kaynakları sürekli denetim 
altında tutmak ve tehlikelerini en 
aza indirgemektir . 

KAYNAKLAR: 
1- Endüstriyel Yangın Tehli

k eleri ve Güvenlik Tedbirleri 
(Muzaffer ÖZER) 

2- Ya.11gın.. Gü veıılik Dergisi 
(Doğan USTUNDAG) 
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SOLDANSAGA 
1) Zarara. yol açan büyük ateş-Bir itfaiye gurubu
muz. 2) llü şeyi birbirinden ayıran uzakfık, boş
luk Gürültü, Patırtı-(Tersi) lçmekten emir. 3) Rad
yu m un simgesi-Birbirine basınç yapacak kadar 
yapışmak, sıl<ışmak. 4) Gözleri görmeyen-Adale
Kısa ve özlü anlahmı olan, nükteli güTdürücü hi
k§ye. 5) Haykırma, bağırma-(TersffVarlığı ya da 
bazı yönlen açığa vurulmayan g izli şey-(Tersi) 
Halterde dünya ve olimpiya t şampiyonu sporcu
muzun ö n adı. 6) Ortak dLişünce ve görüşteki ki
şilerin oluşturduğu siyasi topluluk- Uersi) Fran
siyum' un simgesı. 7) Genellikle aynı soydan ge
len ve belli k ural ve adetlere bağlı topluluk-Ya-

nan
6

maddelerin türlü biçimlerde uzanan dili. 
8) zenmeden, ucuz ve kalitesiz ayakkabı ya
pan esnaf-Kısa zaman-Bir evcil hayvan 9) Kor
kunç çok iri ve olağanüstü masal yaratığı-Na
mus. 10) Can ve mal kaybına neden olan kötü 
olay-Sallama ktan emir. 11) Şan, şöhret, ün-Spor 
kar~ılaşmalannda çok puan toplayarak bir son
ra.~ı karşılaşmada oynama hakkı. ka:6anma
Dunyanm uydusu. 12) Soy, Ata-Bır kımsenin 
egemenliğinı taı)ıına ve emirlerine uyacağını 
belirtme -(Tersi) Ihwe. 13) Bir kadın adı-Azotlu 
besinlerin vücutta yansımasıyla oluşan, ve id
rarla dışarı atılan azosıu madde. 
YUKARIDAN ASAGIYA 
1) Bir davran ışla &irini memnun etmek-Bir har
fin okunuşu. ı) Ararnak işi-Çok güzel çok mü
kemm el. 3) Sodyum un simgesi-Saklanacak 
belgelerin dizildigi belgelik-Eski dilde oğul, ev
lat. 4) Sayıları göstermek için kullaıulan işaret
ler. 5) Cisimlen görmeyi sağlar.an fiziksel erke, 
nur -Yenilgiyi kabul ettiğim belirtme-Biçim ke
limesinin ill< hecesi. 6) Bir müzik eserinae, her 
bölümden sonra tekrarlanan sözü ve bestesi 
değişmeyen parça-Etkin, canlı, hareke tli . 7) 
Bugdaygilleraen-(Tersi) A l tın'ın simgesi. 8) 

Antarya.'.n~!' bir. il~esi-F~ar X.~ da sergid.e bir fir
manın urunlermı sergıJedıgı yer-(Ters.ı ) Türki
ye' nin plaka isareti. 9Y Ima ehne, yöıtelhne, çe
virme-Vilayet-Notada duraklama zamanı ve bu
nu gösteren işaretiıt adı. 10) Yükselti-Yeryuvarmı 
iki, eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük 
çember. 11) Sünnet olan çocuğun bütün harcama
larını karşılayan, ve sünnet sırasında da çocuğun 
elini kolunu tutan kişi. 12) Tok olmaxan-lJzerine 
malzeme dizilen kat kat bölmelerden her biri-Mi
denin arkasında ve diyaframın altınd a bulunan 
yassı biçimdeki organımız. 13) Gemi barınağı-BL1-
laşmak1 kapsamak, uymak. · 

Hazırlayan: Ramazan YAHŞİ 
1 l .1 4 S 6 7 H 9 12 IJ 

Yangına Karşı Önlem Aldınızmı! 
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